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RADOMSKO MEBLUJE to projekt zrzeszający pro-
ducentów mebli regionu radomszczańskiego, jednego  
z najważniejszych ośrodków meblowych w Polsce. 

600 firm w połączeniu z różnorodnością asortymentu 
i stylistyki, zdecydowanie wyróżnia ofertę Radomska 
spośród innych.

Służymy pomocą i doradztwem, gwarantując jakość  
i profesjonalizm od projektu, aż po realizację.

RADOMSKO MEBLUJE ist ein Projekt zur Vereinigung 
der Möbelhersteller aus der Region Radomsko, einem 
der wichtigsten Möbelherstellungszentren in Polen. 

Das Angebot von Radomsko unterscheidet sich von 
anderen durch vielfältiges Sortiment und Design der 
Möbel von 600 Herstellern. Wir beraten und unter-
stützen Sie gerne bei der Wahl der passenden Möbel-
stücke. 

Wir bieten Ihnen qualitativ hervorragende Erzeugnis-
se und die höchste Kompetenz, beginnend bei der 
Projektidee bis zur Ausführung.

RADOMSKO FURNISHES is a project that joins to-
gether the furniture manufacturers from the Radom-
sko region, one of the major furniture centres in Po-
land. 

600 companies, combined with the varied product 
ranges and styles, definitely distinguish Radomsko’s 
offer from among other offers.

We offer assistance and consultancy and guarantee 
high quality and professionalism, from the design sta-
ge to the execution.

РАДОМСКО МЕБЛИРУЕТ  это проект, 
объединяющий производителей мебели 
радомского региона, одного из важнейших 
мебельных центров в Польше. 

600 компаний в едином разнообразии 
ассортимента и стилистики, однозначно выделяет 
среди других предложение Радомска.

Мы предлагаем свою помощь и консультации, 
гарантируя качество и профессионализм, начиная 
с проекта и заканчивая реализацией. 
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Produkujemy: 
meble do salonu,
meble do jadalni,

meble do sypialni,
meble kuchenne,

meble łazienkowe,
meble gabinetowe,

meble na indywidualne zamówienie.

Oprócz wnętrz prywatnych, wyposażamy  
wnętrza komercyjne - w szczególności biura,  

hotele i restauracje.

Sprzedajemy poprzez:
własne salony meblowe w Radomsku i w Polsce,

niezależne salony meblowe,
wielkopowierzchniowe lub sieciowe salony  

wyposażenia wnętrz,
firmy wyposażeniowe.

O meblach myślimy w kategorii najlepszych 
rozwiązań. 

In unserem Angebot finden Sie Möbel für
Wohnzimmer,

Esszimmer,
Schlafzimmer,

Küche,
Badezimmer,

Arbeitszimmer,
sowie Möbel auf individuelle Bestellung.

Außer Privatinnenräumen bieten wir Inneneinrichtung  
für Gewerberäume - insbesondere Büros,  

Hotels und Restaurants an.

Unsere Erzeugnisse vertreiben wir über:
ein Netz eigener Möbelsalons in Radomsko und in Polen,

unabhängige Möbelsalons,
großflächige Möbelgeschäfte oder ein Netz  

von Inneneinrichtungsgechäften,
Einrichtungsfirmen.

An Möbel denken wir lösungsorientiert.

We manufacture:
living room furniture,
dining room furniture,
bedroom furniture,
kitchen furniture,
bathroom furniture,
office furniture,
custom furniture.

Apart from private houses, we also supply furniture  
for commercial spaces - in particular offices, hotels and 
restaurants.

We sell via:
our own furniture stores located in Radomsko  
and all over Poland,
independent furniture stores,
large-format or chain interior furnishing stores,
interior furnishing companies.

When we think of furniture, we consider  
the best solutions.

Мы производим:
мебель для гостиной,
мебель для столовой,
мебель для спальни,
кухонную мебель,
мебель для ванной комнаты,
кабинетную мебель,
мебель на индивидуальный заказ.

Кроме частных помещений мы оборудуем 
коммерческие - в особенности офисы, отели 
и рестораны.

Мы продаем через:
собственные мебельные салоны в Радомске  
и по всей Польше,
независимые мебельные салоны,
салоны большой площади или сетевые салоны 
дизайна помещений,
дизайнерские компании.

О мебели мы думаем в категориях  
наилучших решений.



NASZE MEBLE WYKONUJEMY DLA KLIENTÓW Z NAJDALSZYCH  ZAKĄTKÓW ŚWIATA. 

 

OUR FURNITURE IS MADE FOR CUSTOMERS FROM EVERY PART OF THE WORLD.

UNSERE KUNDEN KOMMEN AUS ALLEN ECKEN DER WELT.

НАШУ МЕБЕЛЬ МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ 
УГОЛКОВ МИРА.

Szukasz mebli? 

Zadzwoń, napisz, 
odwiedź nas.

Biuro Projektu 
Urząd Miasta Radomska

Looking for furniture?

Call us, write
a message, visit us.

Project Office
Radomsko Municipal 
Office

Suchen Sie Möbel?

Rufen Sie uns an, 
schreiben Sie oder besu-
chen Sie uns.

Projektbüro
Stadtamt Radomsko

Вы ищете мебель?

Позвоните нам, напишите 
нам, посетите нас.

Бюро Проекта
Управление Города 
Радомска

ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko

ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko

ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko

ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko

TEL. +48 44 685 45 00        FAX +48 44 685 45 13         MEBLE@RADOMSKOMEBLUJE.PL         WWW.RADOMSKOMEBLUJE.PL

ZAPRASZAMY / YOU ARE CORDIALLY INVITED / WIR LADEN SIE HERZLICH EIN! / ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

OFERTA RADOMSZCZAŃSKICH 

FIRM BRANŻY MEBLOWEJ 

THE PRODUCT RANGE OF FURNITURE 

COMPANIES FROM RADOMSKO 



Firma MEBLE OLEJNIKOWSKI ist-
nieje od 1991 r. Oferujemy meble 
do pokoju dziennego, sypialni czy 
biura oraz akcesoria do dekoracji  
i wzbogacenia dowolnego wnętrza. 
Meble charakteryzują się bogatym 
wzornictwem i klasyczną stylistyką,  
a do ich produkcji wykorzystywa-
ne są nowoczesne maszyny i tech-
nologie. Produkty wykonywane są  
z surowców wysokiej jakości - drew-
na litego, oklein naturalnych i mo-
dyfikowanych. Meble Olejnikowski 
to marka tworzona z wielkiej pasji.

The company MEBLE OLEJNIKOW-
SKI has been active since 1991. We 
offer furniture for the living room, 
bedroom or office, and accessories 
to decorate and enrich any interior. 
The furniture is characterized by  
a rich design and classic style, and 
the production makes use of modern 
machines and technologies. Pro-
ducts are made from high quality raw  
materials – solid wood, natural and 
modified veneer. Meble Olejnikowski  
is a brand created with great passion.

MEBLE OLEJNIKOWSKI 
97-500 RADOMSKO, STRZAŁKÓW, UL. KOCHANOWSKIEGO 4  
TEL./FAX + 48 44 685 38 68, TEL. +48 608 200 872  
BIURO@OLEJNIKOWSKI.PL , WWW.OLEJNIKOWSKI.PL

Jesteśmy producentem mebli na 
zamówienie. Działamy na rynku  
od 1991 roku oferując komplekso-
we wyposażenie wnętrz w meble  
do zabudowy. W swojej ofercie po-
siadamy wysokiej jakości meble ku-
chenne, blaty robocze, sprzęt AGD 
wiodących marek, szafy wnękowe,  
szafy przesuwne, meble łazienko-
we oraz pozostałe meble o różnym 
przeznaczeniu, wykonywane we-
dług niepowtarzalnych projektów.

We are a manufacturer of custom-
-made furniture. We have been 
active since 1991, offering com-
prehensive interior furniture to me-
asure. We offer high-quality kit-
chen furniture, worktops, appliances  
of leading brands, wardrobes, sliding 
wardrobes, bathroom furniture and 
other furniture for various purposes, 
made according to unique projects.

FIRMA MARIO GRZEGORZ WACH 
97-500 RADOMSKO, UL. KRAKOWSKA 228 
TEL. + 48 44 683 94 88, +48 500 714 714, +48 604 523 431 
MEBLE@MEBLEWACH.COM.PL , WWW.MEBLEWACH.COM.PL 



Meble do salonu, jadalni, sypialni 
i gabinetu. Wykonane z litego drew-
na z udziałem elementów wykoń-
czonych naturalną okleiną od lat 
cieszą się uznaniem klientów, uzy-
skując również ważne na rynku 
meblarskim wyróżnienia i nagrody. 

   Produkty firmy  są połączeniem 
perfekcji wykonania, naturalnej ele-
gancji i funkcjonalności. To doskona-
ła propozycja dla wszystkich, któ-
rzy pragną podkreślić piękno wnętrz 
oraz ich niepowtarzalny charakter.

Furniture for living rooms, dining ro-
oms, bedrooms and offices made of 
solid wood with elements of natural 
veneer. It has been appreciated by 
customers for years and was gran-
ted different awards that are impor-
tant on the furniture market. Mebin 
company’s products are combination 
of workmanship’s perfection, na-
tural elegance and functionality. It 
is an excellent choice for everyone 
who desires to emphasize interiors’ 
beauty and its unique character.

MEBIN
97-561 ŁADZICE, STOBIECKO SZLACHECKIE 135
TEL.+ 48 516 018 222, FAX + 48 44 682 08 32
MEBIN@MEBIN.PL , WWW.MEBIN.PL

Firma MEBDOM istnieje na rynku  
od 1998 r. Już od samego począt-
ku skupialiśmy wokół siebie wysokiej 
klasy specjalistów w dziedzinie sto-
larstwa. Dzięki solidnej pracy, zgro-
madzonemu doświadczeniu, oraz 
inwestycjom w nowoczesne techno-
logie, osiągnęliśmy dynamiczny roz-
wój. Specjalizujemy się w wytwarza-
niu wysokiej jakości mebli w okleinach 
naturalnych, modyfikowanych, jak  
i z litego drewna. Oferujemy Państwu 
szeroki asortyment mebli stylowych  
i nowoczesnych do pokoju dziennego, 
jadalni, gabinetu i sypialni.

The company MEBDOM has been on 
the market since 1998. From the 
very beginning we have brought to-
gether high-class specialists in the 
field of carpentry. Through hard work, 
accumulated experience and invest-
ment in modern technology, we 
have achieved a rapid development. 
The company specializes in the ma-
nufacture of high quality furniture 
with a natural veneer, modified, as 
well as from solid wood. We offer  
a wide range of stylish and contem-
porary furniture for the living room, 
dining room, study and bedroom.

MEBDOM
97-524 KOBIELE WIELKIE, ORZECHÓWEK 56 
TEL./FAX +48 44 683 19 95, TEL. +48 503 090 207 
BIURO@MEBDOM.PL , WWW.MEBDOM.PL 



Specjalnością naszej firmy jest pro-
dukcja mebli wykończonych natu-
ralną okleiną z udziałem elementów 
z litego drewna. Oferujemy Państwu 
meble pokojowe oraz sypialniane, 
gwarantując najwyższą jakość wy-
konania oraz zastosowanie wyłącz-
nie starannie wyselekcjonowanych 
materiałów. Proponowane przez nas 
ekskluzywne meble dębowe wykona-
ne zostały w oparciu o nowoczesne, 
acz niepozbawione tradycyjnej nuty 
projekty, opracowane przez doświad-
czonych i cenionych designerów. 

We specialize in the production  
of furniture finished with a natural 
veneer using elements of solid wood. 
We provide living room and bedro-
om furniture, at the highest quality 
workmanship and using only carefully 
selected materials. Our exclusive oak 
furniture was created according to 
modern projects, though not devoid 
of traditional touch, and developed by 
experienced and respected designers. 

MEBLOMAX JAKUB PÓŁROLA 
97-500 RADOMSKO, UL. PIASKOWA 36 
TEL. +48 44 682 51 05, FAX +48 44 682 51 25 
BIURO@MEBLOMAX.NET.PL , WWW.MEBLOMAX.NET.PL

Firma MEBLE KRYSIAK specjalizu-
je się w meblach wykonywanych  
ze specjalnie dobieranego drewna oraz 
oklein naturalnych. Najnowsze kolek-
cje - Provance, Atelie oraz Melodie - 
wyznaczają nowe trendy w urządza-
niu wnętrz i pasują idealnie do wnętrz   
tradycyjnych  i nowoczesnych. Ich 
klasyczna elegancja doceniana jest 
nie tylko przez klientów, ale również 
przez ekspertów z branży meblowej. 

The company MEBLE KRYSIAK specializes in furnitu-
re made from specially selected wood with a natu-
ral veneer. The recent collections - Provance, Atelie and 
Melodie – have set new trends in interior design and 
fit perfectly into traditional and modern interiors. The-
ir classic elegance is appreciated, not only by custo-
mers, but also by experts from the furniture industry. 

MEBLE KRYSIAK
97-500 RADOMSKO, STRZAŁKÓW, UL. KOCHANOWSKIEGO 14 A  
TEL. +48 44 685 35 23, FAX +48 44 685 38 55
BIURO@MEBLEKRYSIAK.PL , WWW.MEBLEKRYSIAK.PL



MEBLE GOŁĄB dysponuje nowocze-
snym parkiem maszynowym oraz 
wykwalifikowanymi pracownikami. 
Produkujemy różnorodne meble do 
salonu, jadalni, sypialni wykonane  
z wysokiej jakości materiałów. Nasza 
firma dużą uwagę przywiązuje do ja-
kości  produktów oraz ciągłego podą-
żania w kierunku nowych trendów.

MEBLE GOŁĄB has modern machi-
nery and qualified employees. We 
produce a variety of furniture for the 
living room, dining room, and bedro-
om made of high quality materials. 
Our company attaches great impor-
tance to product quality and con-
tinuous move towards new trends.

STOLARSTWO WALDEMAR GOŁĄB 
97-500 RADOMSKO, UL. 11-GO LISTOPADA 9 
TEL./FAX +48 44 682 36 33 
BIURO@MEBLEGOLAB.PL , WWW.MEBLEGOLAB.PL 

Zajmujemy się produkcją stołów z li-
tego drewna dopasowanych do indy-
widualnych potrzeb naszych klientów. 
Oferujemy stoły z litego drewna two-
rzone według własnych projektów,  
a także stoły na indywidualne za-
mówienie według projektów naszych 
klientów. Tworzymy meble o unikal-
nym wzornictwie i niepowtarzalnym 
charakterze. Stoły z litego drewna to 
klasyka i elegancja doceniana przez 
osoby znudzone masową produkcją 
dostępną w każdym sklepie.

We manufacture solid wood tables 
adapted to the individual needs of 
our customers. We offer solid wood 
tables created according to our own 
designs, as well as individual tab-
les  in accordance with our custo-
mers’ designs. We create furniture 
with a unique design and character.
The solid wood tables represent the 
classic elegance appreciated by pe-
ople bored with the mass produ-
ced goods available in every shop.

BADI SC
97-512 KODRĄB, ZAKRZEW 19 | 97-500 RADOMSKO, UL. BRZEŹNICKA 63-65
TEL / FAX +48 44 682 19 98
INFO@ZAPRASZAMYDOSTOLU.PL, WWW.BADISC.PL



Produkujemy meble dębowe nieprze-
rwanie od 1977 roku. Nasze produk-
ty to szeroki wybór mebli dębowych 
wykonanych z drewna najwyższej 
jakości. Lite drewno, jego niepowta-
rzalne usłojenie i solidne wykonanie 
mebli sprawia, że nasze meble dębo-
we to jedyna taka oferta na rynku.

We have been producing oak furni-
ture continuously since 1977. Our 
products include a wide selection 
of oak furniture made of high qu-
ality wood. Solid wood, its unique 
wood grain, and its solid construc-
tion makes our oak furniture the 
only offer of its kind on the market.

MEBLE DĄB STANISŁAW ENGEL
97-524 KOBIELE WIELKIE, HUCISKO PRZYBYSZOWSKIE 4 
TEL./FAX +48 44 681 05 33, MEBLEDAB@MEBLEDAB.COM.PL , WWW.MEBLEDAB.COM.PL

Firma STOL-MEB od 1983 roku  
zajmuje się produkcją niepowta-
rzalnych mebli stylowych. Meble 
wykonywane są z najlepszej jako-
ści materiałów, drewna litego oraz 
naturalnej okleiny. Bogata gama 
wykończeń oraz wzorów tka-
nin sprawia, iż meble są eleganckie  
i wyjątkowe, a przede wszystkim 
funkcjonalne. 

The company STOL-MEB has been 
producing unique stylish furniture sin-
ce 1983. The furniture is made from 
high quality materials, solid wood and 
has a natural veneer. A wide range of  
finishes and fabric designs ma-
kes the furniture chic and 
unique, and above all functional. 

STOL - MEB
97-500 RADOMSKO, UL. PRZEDBORSKA 171 | TEL. +48 44 682 40 45, +48 501 010 761,  FAX +48 44 682 40 11 
MACIEJ.WIEWIORA@STOL-MEB.PL , MICHAL.WIEWIORA@STOL-MEB.PL, INTERNATIONAL@STOL-MEB.PL , WWW.STOL-MEB.PL



Firma MEBEL-SOKÓŁ powstała  
w 1992 r. Początkowo zakład produ-
kował meble skrzyniowe. Jednak zmie-
niające się trendy i potrzeby klientów 
wpłynęły na naszą działalność. Roz-
poczęliśmy produkcję stołów, krzeseł, 
komód, sypialni. Zmiany te wiązały 
się z przeniesieniem części fabryki  
do nowego zakładu. Obecnie dyspo-
nujemy nowoczesnym parkiem ma-
szynowym. Ma to bezpośredni wpływ 
na jakość produkowanych mebli.

The company MEBEL-SOKÓŁ was es-
tablished in 1992. Initially, the factory 
produced cabinet furniture. However, 
changing trends and the needs of cu-
stomers have affected our business. 
We started the production of tables, 
chairs, chests and bedrooms. These 
changes were associated with the 
transfer of part of the factory to the 
new plant. Currently, we have mo-
dern machinery. This has a direct im-
pact on the quality of the furniture.

PPHU MEBEL-SOKÓŁ HENRYK SOKOŁOWSKI
97-500 RADOMSKO, UL. ŚW. ROCHA 180
TEL./FAX +48 44 683 12 60 , TEL. +48 512 158 030  
MEBLE@MEBEL-SOKOL.PL , WWW.MEBEL-SOKOL.PL

Firma działa od 1998 roku. Specjalizu-
je się w produkcji mebli kuchennych, 
pokojowych i systemowych. Reali-
zujemy również indywidualne zamó-
wienia zgodnie z życzeniami klientów. 
Produkcja odbywa się na profesjo-
nalnych maszynach z wykorzysta-
niem materiałów najwyższej jakości.

The company has been active since 
1998. It specializes in the manufac-
ture of kitchen, room and system 
furniture. We also fill individual or-
ders according to the wishes of our 
customers. The production takes 
place using professional machines 
and materials of the highest quality.

ZAKŁAD STOLARSKI RADOSŁAW GNIATKOWSKI
97-500 RADOMSKO, UL. SOBIESKIEGO 36
TEL. +48 44 683 13 08, +48 606 634 769
WWW.MEBLE-GNIATKOWSKI.PL



Firma MEBLE GAL działa w branży 
meblarskiej od roku 2008. Wyko-
nujemy meble kuchenne oraz szafy  
pod indywidualne zamówienie klienta 
zgodnie z jego potrzebami. Pomaga-
my w doborze materiałów oraz słu-
żymy poradą w zakresie aranżacji 
wnętrz. Cenimy sobie zadowolenie 
klienta i staramy się zaspokoić jego  
oczekiwania.

The company MEBLE GAL has been 
active in the furniture industry since 
2008. We make kitchen furniture and 
wardrobes for individual customers 
according to their needs. We assist 
in the selection of materials and we 
provide advice in terms of interior de-
sign. We value customer satisfaction 
and strive to meet their expectations.

MEBLEGAL TADEUSZ GAL
97-505 DOBRYSZYCE, BLOK DOBRYSZYCE, UL. KOCHANOWSKIEGO 65  
TEL. +48 44 682 69 61, +48 692 452 000, +48 608 268 427
BIURO.MEBLEGAL@GMAIL.COM , WWW.MEBLEGAL.COM.PL

Produkujemy meble w naturalnej 
okleinie dębowej, olchowej, z ele-
mentami z litego drewna. Naszą 
specjalizacją są: witryny, komody, 
stoliki RTV, sypialnie, bibliotecz-
ki, lustra, stoły i krzesła. Realizujemy 
również indywidualne zamówienia. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do współpracy.

We produce furniture in natural oak,  
alder veneer, with elements of solid 
wood. We specialize in: glass-cases, 
dressers, TV tables, bedrooms, book-
cases, mirrors, tables and chairs. We 
also fill individual orders. We invite all 
interested to work with us.

STOLARSTWO GRZEGORZ NOWICKI
97-500 RADOMSKO, STRZAŁKÓW, UL. 22-GO LIPCA 25
TEL./FAX +48 44 738 30 31 
MEBLE.G.NOWICKI@WP.PL, WWW.MEBLENOWICKI.COM



GREEN VALLEY to kompleksowe re-
alizacje wyposażenia w meble wnętrz 
prywatnych i komercyjnych. Oferta 
obejmuje meble do jadalni, sypialni, 
salonu i gabinetu, a skierowana jest  
do salonów meblowych, architektów, 
designerów, właścicieli hoteli i restau-
racji oraz szerokiego grona klientów 
indywidualnych, którzy szukają dla 
swoich realizacji i wnętrz rozwiązań 
nieprzeciętnych stylistycznie oraz 
wykonanych z wysokiej jakości su-
rowców.

GREEN VALLEY is a comprehensive 
collection of private and commer-
cial interior furnishing. The range  
of products includes furniture for 
the dining room, bedroom, living 
room and study, and is aimed at 
furniture stores, architects, desi-
gners, owners of hotels and restau-
rants and a wide range of individu-
al clients who look for stylistically 
outstanding solutions, made of high 
quality raw materials for interiors.

GREEN VALLEY - MEBLE STYLOWE 
SALON MEBLOWY - 97-500 RADOMSKO, UL. BRZEŹNICKA 260
BIURO - 97-500 RADOMSKO, UL. SZARYCH SZEREGÓW 45
TEL. +48 514 123 120, BIURO@GREENVALLEY.PL, WWW.GREENVALLEY.PL, 
TEL. +48 502 049 352, BIURO@INSTILE.PL, WWW.INSTILE.PL

Firma KUNST  MEBLE na rynku  
mebli istnieje od początku lat 80-
tych. Firma nieustannie wychodzi 
naprzeciw nowym oczekiwaniom 
klientów i rozszerza swój asorty-
ment o nowe i ciekawe propozycje 
dotyczące używanych surowców  
i materiałów. Jako producent mebli  
na wymiar, a przede wszystkim me-
bli kuchennych, oferujemy materiały 
wykończeniowe, które są podstawą 
do  stworzenia oryginalnego wnętrza 
z charakterem.

The company KUNST MEBLE has 
been on the furniture market sin-
ce the early 1980s. The company 
continuously meets the new expec-
tations of customers and expands 
its product range with new and in-
teresting proposals for the raw ma-
terials being used. As a producer of 
furniture to size, and above all, kit-
chen furniture, we offer finishing 
materials, which are the basis for 
the creation of an original inte-
rior with its own unique character.

KUNST MEBLE
97-500 RADOMSKO, UL. WYPOCZYNKOWA 14
TEL./FAX +48 44 682 36 55, TEL. + 48 602 438 115  
BIURO@KUNST-MEBLE.PL , WWW.KUNST-MEBLE.PL

STUDIO MEBLI KUCHENNYCH
KUNST MEBLE
42-200 CZĘSTOCHOWA, AL. JANA PAWŁA II 66
TEL. +48 796 185 000



MEBLE RADOMSKO Kontrakt jest 
firmą specjalizującą się w pro-
dukcji i wyposażaniu obiektów 
użyteczności publicznej, jak restau-
racje i hotele. W ofercie posiadamy 
kompletne wyposażenie meblowe  
i techniczne. Oferujemy również pro-
jektowanie i wykonawstwo mebli 
nietypowych, jak zabudowy barów, 
recepcji oraz sof i lóż. Swoje wy-
roby eksportujemy na rynki całego 
świata. Na wybrane modele krze-
seł do restauracji udzielamy 3 - let-
niej gwarancji na ich konstrukcję.

MEBLE RADOMSKO Kontrakt  
is a company specializing in manufac-
turing and equipping public facilities 
such as restaurants and hotels. We 
offer complete furniture and tech-
nical equipment. We also design and 
manufacture custom furniture such 
as bars, reception desks, sofas and 
booths. Our products are exported to 
markets around the world. We provi-
de a 3-year design warranty for selec-
ted models of chairs for restaurants.

MEBLE RADOMSKO KONTRAKT SP. Z O.O.
97-500 RADOMSKO, UL. PIRAMOWICZA 27  
TEL. +48 44 682 41 95, +48 666 90 00 60, +48 666 90 00 61, 
MEBLE@RADOMSKOMEBLE.PL, WWW.RADOMSKOMEBLE.PL, WWW.KRZESLARADOMSKO.PL, WWW.STOLYRADOMSKO.PL
 

Miło nam zaprezentować Państwu 
szeroką gamę mebli klasycznych i no-
woczesnych w okleinach naturalnych, 
modyfikowanych, z litego drewna  
i w wysokim połysku. Będą mogli Pań-
stwo przyjrzeć się szczegółom i licz-
nym propozycjom wykonania wielu 
produktów. W naszym sklepie inter-
netowym poddajemy Państwa ocenie 
meble ekskluzywne do salonu, sypial-
ni, gabinetu, kuchni  i jadalni, stworzo-
ne według standardowych projektów, 
bądź na potrzeby indywidualne. Ser-
decznie zapraszamy do zapoznania się 
z przygotowaną ofertą na www.plme-
ble.com 

We are pleased to present you with  
a wide range of classic and modern 
furniture with natural veneer, modi-
fied veneer, solid wood and high-gloss. 
You can take a look at the details 
and numerous proposals for creating 
multiple products. In our online shop, 
we offer you the opportunity to jud-
ge our exclusive furniture for yourself  
living room, bedroom, office, kitchen 
and dining room, made according to 
standard designs, or for individual ne-
eds. We invite you to get to know our  
range of products at www.plmeble.
com 

PLMEBLE 
97-524 KOBIELE WIELKIE, ORZECHÓWEK 24 A 
TEL. + 48 44 615 37 17, +48 510 453 688 
BIURO@PLMEBLE.COM , WWW.PLMEBLE.COM 



Idea naszej firmy dotycząca pro-
dukcji i sprzedaży mebli oparta jest  
na kompleksowym podejściu do klien-
ta i zaproponowaniu mu pełnego 
rozwiązania zaaranżowania każdego 
wnętrza. Dzięki fachowemu doradz-
twu i profesjonalnemu projektowi 
prezentowanemu techniką kompute-
rową jako obraz trójwymiarowy, klient 
ma prawie natychmiastową wizję wy-
marzonej kuchni. Wysoka jakość ofe-
rowanych przez firmę MEBROS mebli, 
to gwarancja ładnego i komfortowe-
go wnętrza nie tylko do pracy ale i do 
wspólnego spędzania czasu w gronie 
rodziny i przyjaciół.

The idea behind the production and sale of furniture in 
our company is to take a comprehensive approach to the 
customer and offer a complete solution in order to ar-
range any interior. With skilled counselling and a profes-
sional project, presented on a computer as a three-di-
mensional image, the customer almost immediately has  
a vision of their dream kitchen. The high quali-
ty furniture offered by MEBROS guarantees a nice 
and comfortable interior, not only for work but also 
to spend time together with family and friends.

MEBROS ROBERT SKIBIŃSKI 
97-500 RADOMSKO, UL. NARUTOWICZA 286
TEL. +48 602 190 266
MEBROS@OP.PL, WWW.MEBROS.PL

MEBLE NEMS to firma meblarska kon-
tynuująca rodzinne tradycje od 1994 r., 
która dziś współpracuje ze znanymi na 
rynku krajowym i zagranicznym produ-
centami mebli. Wykonujemy meble na 
zamówienie zarówno tapicerowane, jak 
i skrzyniowe. Jesteśmy w stanie zmie-
nić każdy wymiar mebla, proponujemy 
różne warianty kolorystyczne. Na-
szym celem jest dbałość o satysfakcję  
i zadowolenie klienta.

MEBLE NEMS is a furniture company 
that has continued the family tra-
dition since 1994, which today co-
operates with well-known domestic 
and foreign manufacturers of fur-
niture. We make custom furniture, 
both upholstered and cabinets. We 
are able to adjust the size of each 
piece of furniture, we offer a variety 
of color options. Our goal is to make 
sure our customers are satisfied.

PPUH MEBLE NEMS SŁAWOMIR NEMS
SALON STRZAŁKÓW - UL. REYMONTA 2A, TEL. +48 44 685 13 93, BIURO@MEBLENEMS.COM.PL
SALON RADOMSKO - UL. NARUTOWICZA 245, TEL. +48 506 133 766, BRW245@MEBLENEMS.COM.PL
SALON RADOMSKO - UL. 11 LISTOPADA 1A, TEL. +48 507 133 884, SALON@MEBLENEMS.COM.PL
WWW.MEBLENEMS.COM.PL



Historia firmy sięga lat 60-tych ubiegłego wieku. 
Furmańczyk to marka kreująca niepowtarzalne 
formy klasyczne. Meble w całości wykonywane 
są ręcznie, na bazie drewna dębowego. Wystę-
pują wyłącznie w pojedynczych egzemplarzach. 
Firmę charakteryzuje duże doświadczenie oraz 
indywidualne podejście do klienta. Tworzymy  
z pasją, dbamy o każdy szczegół, wykorzystując 
rzeźbę, intarsję i inkrustację. Przez wielu nasze 
wyroby określane są rękodziełem artystycznym.

The history of the company dates 
back to the 1960s. Furmańczyk  
is a brand that creates unique clas-
sic forms. The furniture is made 
entirely by hand, out of oak wood. 
There are only single pieces. The 
company has extensive experien-
ce and takes an individual approach 
to the customer. We create with 
passion, we take care of every de-
tail, using sculpture, marquetry 
and encrusting. Our products are 
described as handicrafts by many.

STOLARSTWO  FURMAŃCZYK PAWEŁ
97-500 RADOMSKO, UL. BACZYŃSKIEGO 9
TEL. +48 507 182 195 
PAWEL.FURMANCZYK@INTERIA.PL , WWW.FURMANCZYK.EU

S T O L A R S T W O 
F U R M A Ń C Z Y K

 P A W E Ł

Firma Styl - Meb posiada wieloletnią 
tradycję w produkcji mebli. Oferujemy 
meble stylowe i nowoczesne, krzesła, 
stoły, sypialnie oraz meble hotelowe, 
które wykonujemy z litego drewna, jak 
również w okleinie naturalnej. Współ-
pracujemy z salonami na terenie  
całego kraju.

Styl-Meb has a long tradition in fur-
niture manufacture. We offer stylish 
and modern furniture,  chairs, tables, 
bedrooms and hotel furniture made 
of solid wood, as well as lamina-
ted with a natural veneer. We work 
with shops throughout the country.

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MEBLI PIOTROWSKI PRZEMYSŁAW 
97-565 LGOTA WIELKA, WOŹNIKI 134 
TEL./FAX +48  44 680 10 96, +48 606 678 402
BIURO@STYL-MEB.COM.PL , WWW.STYL-MEB.COM.PL



Tradycje meblarskie w naszej ro-
dzinnej firmie sięgają lat pięćdziesią-
tych ubiegłego wieku. Przez wszyst-
kie te lata wyspecjalizowaliśmy się 
przede wszystkim w produkcji mebli 
skrzyniowych. Nasza firma to głów-
nie doświadczenie i pasja wszyst-
kich pracowników zaangażowanych  
w produkcję mebli, dostosowanych 
do indywidualnych oczekiwań i gu-
stów klientów.

Jesteśmy producentem mebli od 1998 roku. Specjalizuje-
my się w produkcji stołów, ław i stolików z litego drewna, 
naturalnych oklein i materiałów drewnopochodnych. Nasze 
meble charakteryzują się doskonałą jakością, oryginalnym 
wzornictwem i przystępną ceną. Współpracujemy z naj-
większymi sieciami i sklepami meblowymi w Polsce. 

The furniture tradition in our fa-
mily business dates back to the 
1950s. For all these years, we have 
specialized primarily in the pro-
duction of cabinets. Our compa-
ny is made up of the experience 
and passion of all the employees 
involved in the production of furni-
ture tailored to meet the individual  
needs and tastes of our customers.

We have been manufacturing furniture since 1998. We 
specialise in the manufacture of tables and coffee tab-
les made of solid wood, natural veneers and wood-based 
materials. Our furniture is recognised for its excellent qu-
ality,  original designs and  affordable prices. We do busi-
ness with the largest furniture chains and shops in Poland. 

FAMEB PORZEŻYŃSCY 
97-561 ŁADZICE, RADZIECHOWICE DRUGIE 105  
TEL. +48 506 172 156, FAMEB@FAMEB.COM, WWW.FAMEB.COM

WYTWÓRNIA OKLEIN I MEBLI WŁODZIMIERZ PSZONKA
97-500 RADOMSKO, UL. ŻWIRKI 9 
TEL./FAX + 48 44 683 23 39 
PSZONKA@MEBLE-PSZONKA.PL, WWW.MEBLE-PSZONKA.PL 



Firma DESIGM M.D. zapewnia kom-
pleksową opiekę projektową wnętrz. 
Naszą pasją jest tworzenie własnych 
projektów mebli oraz aranżacji całych 
pomieszczeń. Korzystamy z najnow-
szych trendów, wyszukanego designu 
i nieszablonowego podejścia. Nada-
jemy każdemu wnętrzu indywidualny 
charakter zachowując przy tym przy-
tulną przestrzeń. 

DESIGN M.D. provides compre-
hensive interior designs. Our desire  
is to create our own furniture de-
signs and arrange entire rooms. 
We combine the latest trends and  
a sophisticated design with an un-
conventional approach. We give 
each interior an individual character 
while maintaining a cosy ambience. 

DESIGM M.D.
97-500 RADOMSKO, UL. NOWA 76 
TEL. + 48 789 331 991 
DMD@DMDPROJEKT.PL, WWW.DMDPROJEKT.PL

DESIGN M.D.

Firma STOLARSTWO MEBLOWE Ar-
tur Grzywacz istnieje na rynku me-
blowym od 1990 roku. Zajmujemy się 
produkcją mebli stylowych, krzeseł, 
ławostołów, ław i stołów. Meble sty-
lowe wykonujemy z litego drewna jak 
również w okleinie naturalnej. Współ-
pracujemy z wieloma sklepami na te-
renie całej Polski .

STOLARSTWO MEBLOWE Artur 
Grzywacz has been active since 
1990. We produce stylish furniture, 
chairs, table-benches, benches and 
tables. Our stylish furniture is made 
of solid wood and has a natural ve-
neer. We cooperate with many stores 
throughout Poland.

STOLARSTWO MEBLOWE ARTUR GRZYWACZ
97-524 KOBIELE WIELKIE, WOLA ROŻKOWA 29
TEL./FAX +48 44 681 00 42 , TEL. +48 603 686 959
MARIUSZ.GRZYWACZ@VP.PL , WWW.MEBLEGRZYWACZ.PL



Firma RUFEX istnieje od 1989 roku i jest firmą rodzin-
ną zajmującą się produkcją i handlem meblami tapi-
cerowanymi na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

The company RUFEX has been active since 1989 and is 
a family business dedicated to the production and trade 
of upholstered furniture in Poland and European Union.

RUFEX PRODUCENT MEBLI TAPICEROWANYCH
97-500 RADOMSKO, UL. WILSONA 13
TEL. +48 44 682 68 47, +48 503 073 318
RUFEX@OP.PL 

RufexRufex

Zajmujemy się produkcją frontów meblowych, 
blatów oraz elementów dodatkowych wytwarza-
nych z drewna i materiałów drewnopochodnych.  
Naszą specjalizacją jest produkcja frontów w okle-
inie naturalnej, modyfikowanej i na MDF. Różnorod-
ność wzorów i kolorów pozwala nam celnie trafiać  
w gusta klientów. W swojej ofercie mamy także for-
matki z okleiny naturalnej i modyfikowanej łączone 
stykowo, płyty fornirowane oraz obrzeża naturalne. 
Zapraszamy do współpracy.

We manufacture furniture fronts, tops and additional ele-
ments made of wood and wood-based materials. We spe-
cialise in the manufacture of fronts of natural and modified 
veneers and applied on MDF. A variety of patterns and co-
lours allows us to closely match the tastes of customers. 
Our range of products also includes natural and modified 
veneer end-jointed panels, veneer-faced boards and na-
tural edges. We look forward to doing business with you.

DREWKO MARCIN MUSZYŃSKI
97-524 KOBIELE WIELKIE, UL. REYMONTA 71
TEL. + 48 516 017 909 
DREWKO_FRONTY@VP.PL , WWW. DREWKO-FRONTY.PL



KORNER to  nowoczesna, dynamiczna  
i rozwijająca się firma specjalizująca 
się w kompleksowej obsłudze klientów 
z rynku meblarskiego i budowlanego. 
Współpracujemy z producentami mebli, 
jak i klientami indywidualnymi. Z atrak-
cyjnej oferty naszych hurtowni moż-
na skorzystać w 16 miastach w całej 
Polsce. Główna siedziba firmy mieści 
się w Strzałkowie. Naszym głównym 
partnerem handlowym jest Pfleiderer.

KORNER is a modern, dynamic 
and growing company specializing  
in comprehensive services for cu-
stomers in the furniture and con-
struction market. We work with 
manufacturers of furniture, as well 
as individual clients. The attractive 
range of products in our warehouses 
is available in 16 cities in Poland. We 
are headquartered in Strzałkowo. Our 
main trading partner is Pfleiderer.

KORNER SP. Z. O O 
97-500 RADOMSKO, STRZAŁKÓW, UL. KOCHANOWSKIEGO 2C
TEL. +48 44 685 26 49, +48 666 867 906, FAX +48 44 685 30 21 
SEKRETARIAT@KORNER.PL , WWW.KORNER.PL

Firma WOODLEGS COMPANY® zo-
stała założona w 1994 r. Podsta-
wą działalności firmy jest produkcja 
nóg do stołów, ław, krzeseł, nóżek 
do mebli oraz wszelkich elementów 
toczonych i frezowanych. Dzięki in-
westycji w  nowoczesne maszyny  
i technologie firma ma możliwość wy-
konania praktycznie każdego kształtu 
drewnianego elementu. Wysokiej kla-
sy drewno, bogate wzornictwo, wy-
soka jakość i  powtarzalność wyrobu 
jest atutem firmy. Woodlegs Com-
pany® jest firmą otwartą na wszel-
kie propozycje i chętnie nawiązuje 
współpracę z producentami stołów,  
mebli, mebli tapicerowanych oraz  
z projektantami.

The WOODLEGS COMPANY® was 
founded in 1994. Our main activity 
is the production of legs for tables, 
benches, chairs, furniture legs and 
all parts turned and milled. Thanks 
to investments in modern machi-
nery and technology, the company 
is able to make virtually any sha-
pe out of wood elements. Premium 
wood, rich design, high quality and 
product consistency are our com-
pany’s main assets. Woodlegs Com-
pany® is a company open to any 
suggestions and willing to establish 
a working relationaship with ma-
nufacturers of: tables, furniture, 
upholstered furniture and designers.

WOODLEGS COMPANY
97-500 RADOMSKO, UL. WITOSA 55 
TEL. +48  501 640 702, +48 501 366 480, +48 507 352 694
BIURO@NOGIDREWNIANE.COM.PL , WWW.WOODLEGS.PL



KEMICHAL to włoski producent pro-
fesjonalnych lakierów dla przemysłu 
drzewnego, który już od 1962 roku 
zaopatruje swoich klientów w pro-
dukty najwyższej jakości. W 2015 roku 
firma Kemichal po raz pierwszy zade-
biutowała pod własną nazwą na rynku 
polskim i prężnie buduje sieć własnej 
dystrybucji, aby całkowicie spro-
stać wymaganiom swoich klientów.  
W ofercie firmy można też znaleźć 
emalie RAL, NCS, KEMILAC, bejce,  
patyny, efekty specjalne, oleje, mate-
riały ścierne oraz akcesoria do lakie-
rowania.

KEMICHAL is an Italian manufacturer of professional  
varnishes for the wood industry which since 1962 has 
provided its customers with the highest quality products.  
In 2015, Kemichal debuted under its own name in Poland 
and has been rapidly building its own distribution network 
in order to fully meet the demands of its customers. The 
company also offers RAL, NCS, KEMILAC, enamels, stains, 
patinas, special effects, oils, abrasives and accessories for 
painting.

KEMICHAL POLSKA SP. Z O.O.  
97-500 RADOMSKO, UL. BRZEŹNICKA 81  
TEL./FAX +48 44 683 70 53 
BIURO@KEMICHAL.PL , WWW.KEMICHAL.PL 

www.kemichal.it



www.radomskomebluje.pl

facebook.com/RadomskoMebluje


