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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 wzornictwa wyposażanego obiektu. 
Projekt, technologia i jakość wykonania odpowiadająca aktualnym trendom i oczekiwaniom - to gwarantuje sukces i zadowolenie klien-
tów.

DOŚWIADCZENIE - wiele lat spędzonych w pracy w sektorze tzw. mebli kontaktowych wspomaga nas w kreowaniu portfolio produktów tak, 
aby nasza oferta była celną odpowiedzią na potrzeby rynku i możliwości klientów, szczególnie w relacjach jakości do ceny.

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, colour scheme 
and design of any given project. Design, technology and the 
quality of the product reflect the latest trends. This helps ensure 
our clients’ satisfaction and success.

EXPERIENCE
Years of experience in the international contract 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.  

THESE 3 UNCHANGABLE QUALITIES OUR COMPANY REPRESENTS 
PROVIDE US WITH CONFIDENCE IN WHAT WE DO AND STRENGTH 
TO GAIN OUR CLIENTS’ TRUST.

Pasja, Styl, Doświadczenie
- od krzesła do finalnej koncepcji

Passion, Style, Experience 
- from chair to final concept

SĄ TO TRZY NIEZMIENNE „JA-
KOŚCI”, KTÓRE DAJĄ NAM WIA-
RĘ W TO CO ROBIMY I SIŁĘ, BY 
ZDOBYWAĆ ZAUFANIE NASZYCH 
KLIENTÓW.

Jesteśmy zespołem menedżerów i specjalistów z obszaru produkcji, sprzedaży, marketingu, logistyki, z wieloletnim doświadczeniem w ob-
słudze rynku meblowego, a w szczególności tzw. rynku kontraktowego. Od 2005 roku oferujemy kompleksowe rozwiązania dla hoteli, re-
stauracji, pubów, biur, urzędów, centrów konferencyjnych. Nasza spółka produkcyjna z Olsztyna od 25 lat kontynuuje tradycje wytwarzania 
mebli z wykorzystaniem technik rzemieślniczych.
Dostarczamy rozwiązania dostosowane do specjalnych potrzeb klienta. Nasza oferta obejmuje nie tylko produkcję i dostawę wyposażenia 
meblowego, ale również usługi remontowe, renowacyjne i instalacyjne. Jesteśmy gotowi  elastycznie przystosowywać projekty, materiały  
i rozmiary produktów tak, aby odpowiadały indywidualnym (a także zróżnicowanym pod kątem stylistycznym) gustom inwestorów, ar-
chitektów 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 na-
szych 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.

We pride ourselves on our team, a group of managers and specialists in 
fields like: production, sales, marketing, logistics, etc.  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. Our production company from Olsztyn has been 
continuing the tradition of furniture production using craft techniques 
for 25 years. 
We provide solutions tailored to the client’s particular needs. Our offer 
includes not only the production and supply of furniture, but also 
renovation and installation services.

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.

Kim jesteśmy

Who we are
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Wyposażanie  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 oraz w Słupach pod Olsztynem, jak i we współpracy ze 
ściśle powiązanymi zakładami kooperującymi, tworzymy unikatowy model obsługi klienta kontrakto-
wego, oferujący kompleksową ofertę produktów z płyt meblowych (melamin, HPL, MDF/także lakiero-
wanego na wysoki połysk, mebli tapicerowanych, 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.

Produkcja mebli z płyt meblowych
- nasza spółka zależna „Tossi” sp. z o.o.

Toruń

Olsztyn

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, in Słupy near Olsztyn 
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), upholstered furniture, 
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 furniture boards
- our subsidiary „Tossi” sp.z o.o.
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Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym (w skład którego wchodzą maszyny CNC, okleiniarki obrzeży, piły do rozkroju płyt, frezarki czy prasy dla 
powierzchni HPL, wspomagane przez profesjonalne odciągi pyłów i wiórów). Część energii do zasilania naszych obiektów pozyskujemy z instalacji fotowolta-
icznych, które rocznie redukują emisję dziesiątek tysięcy kilogramów CO2. 

Doświadczony i zaangażowany zespół specjalistów wytwarza i montuje meble głównie dla branży hotelowej, jak i z przeznaczeniem na wyposażenie statków 
wycieczkowych.

Produkcja
meble i fronty z tarcicy,

płyt fornirowanych i lakierowanych

Toruń

Olsztyn

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.  We obtain part of the energy to power our facilities from solar installations, which reduce 
tens of thousands of kilograms of CO2 annually.

Our experienced and fully engaged team of specialists is creating and assembling furniture for not 
only hotel industry but also for cruise ships.

Production
of hardwood furniture
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Wydziały stolarni i tapicerni oferują niezwykle szero-
ką i elastyczną gamę produktów tapicerskich i usług:
- krzesła i foteliki tapicerowane,
- fotele i kanapy (także z funkcjami spania, sofy pod 
indywidualne zabudowy),

Dostępne technologie stelaży: masyw dębowy, buko-
wy, sklejka, stal.

Pianki tapicerskie: standardowe/głównie wysoko-
elastyczne (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 roz-
kroju oraz formowania pokrowców.   

Dla widocznych elementów drewnianych oferujemy 
szeroką paletę wybarwień, w wybranych przypad-
kach dopasowujemy kolor bejc do próbek przekaza-
nych przez klienta.

Używane do produkcji drewno jest dokładnie we-
ryfikowane pod kątem jakości, a wytwarzane przez 
wydział stolarni konstrukcje meblowe charaktery-
zują się wyjątkowo wysoką trwałością.

Produkcja
stolarnia, szwalnia,

tapicernia i materace

Carpentry and upholstery departments offer a wide and flexible range of products and services:
- upholstered chairs and small 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.

We 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. 

Production
carpentry, sewing and upholstery

departments and mattresses
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Produkcja metalowa (m.in. elementy chromowane, miedziowane, mosiądzowane, stal malowana prosz-
kowo, 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. 

Produkcja
meble i komponenty ze szkła,

metalu, kamienia i kompozytów

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.

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
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Sprzedaż i Marketing

Naszą wiedzą i doświadczeniem wspieramy naszych Klientów od etapu 
projektowania do finalnej instalacji.
Sprawnie  oraz  rozważnie  analizujemy  i  wyceniamy  przekazane  nam 
projekty. Dbamy o bezpieczeństwo dostarczonych nam informacji po-
ufnych i  prowadzimy lojalną i transparentną komunikację z naszymi 
partnerami handlowymi.
Wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów z wielu kierunków geo-
graficznych, ułatwia nam sprawną komunikację i realizację wspólnie 
założonych celów.
Liderzy projektów aktywnie i prężnie zarządzają zleceniami, zabezpie-
czając 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 dora-
dzać i wspierać w wypracowaniu najbardziej opłacalnych technologii 
i najbardziej  atrakcyjnych rozwiązań wizualnych. 

Dla  realizacji  tych  celów  wspomagamy  się  wyspecjalizowanym  
sprzętem komputerowym, a w szczególności oprogramowaniem:
a/ projektowanie  mebli  i  konstrukcji: AutoCAD,  Inventor+Woodworks, 
Top Solid, PROsto, Optymik, KD Max, SketchUP
b/ wizualizacje przestrzeni i produktów: 3ds Max +V-Ray, KEYSHOT.

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 analyse 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 the 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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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.

Instalacja i logistyka
Installation and Logistics

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze in-
stalacji w całej Europie w oparciu o własny 
zespół montażowy pozwala nam realizo-
wać projekty szybko i na czas.
Sprawdzona grupa specjalistów jest w sta-
nie obsłużyć skomplikowane i komplek-
sowe 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, powierzchni kamien-
nych. Naszym klientom  oferujemy  rów-
nież kompleksową obsługę logistyczną: 
dostawę produktów oraz ich utylizację.

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.

Wybrane realizacje
Main realisations

18-47

Koncepcje pokojowe
Concept rooms

48-51

18-21
22
23
24
25
26-27
28
29
30
31
32
33
34
35
36-37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Radisson Blu - Praha 
Adapura - Wagrain
Romantik Julen - Zermatt
Sheraton - Zűrich 
Sheraton - Sopot
Sheraton Grand - Warszawa 
Radisson BLU - Hamburg
Radisson BLU Plaza - Oslo
Zamek Topacz - Ślęza 
Alpenhof - Zermatt
Scandic St. Olavs Plass - Oslo
Leoneck - Zűrich
Joyinn Aparthotel - Wrocław
Spichrz - Toruń
Vestlia Resort - Geilo
La Siala - Falera
Marriott Charles de Gaulle - Paris
Hyatt Regency CDG - Paris
Quality Hotel - Hoje Taastrup
La Gassa - Flims
Thon Stanhope - Brussels
Yacht Club - Stenungsbaden
Falkensteiner - Stegersbach
Fremtind - Oslo
Microsoft - Oslo
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Radisson Blu
Praha
2019

Hotel  Radisson  Blu  znajdujący  się  w  samym  sercu  Pragi,  zaledwie  
300 metrów od placu Wacława jest świetnym wyborem dla osób odwie-
dzających stolicę Czech. Przestronne pokoje oraz wiele znajdujących się 
w hotelu udogodnień z pewnością umilą pobyt gościom. Hotel może słu-
żyć zarówno jako miejsce dla zorganizowanych wycieczek jak i centrum 
konferencyjne dla dużych firm.

The Radisson Blu Hotel is located in the heart of Prague, only 300 metres 
from Wenceslas Square, and is a great choice for people visiting capital 
of the Czech Republic. Spacious rooms and many amenities located in 
this hotel will make every stay even more pleasant. The hotel can serve 
both as a place for organised trips and as a convention centre for large 
companies.

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

Radisson Blu
Praha
2019

Jako Generalny Wykonawca przeprowadziliśmy gruntowny remont 160 pokoi wraz 
z korytarzami oraz dwoma poziomami części publicznych w skład których wchodzą: 
recepcja, restauracja, bar, vip lounge, 5 sal konferencyjnych, foyer, siłownia, szatnie 
oraz pomieszczenie do masażu. Dużą trudnością przy realizacji projektu był fakt, że 
hotel mieści się w czterech sąsiadujących ze sobą zabytkowych budynkach.

As a General Contractor, we have thoroughly refurbished 160 rooms, together with 
corridors and two levels of public areas which include: reception, restaurant, bar, VIP 
lounge, 5 conference rooms, foyers, gym, changing rooms and a massage room. One 
of the bigger difficulties was the fact that the hotel is located in four, neighbouring, 
historic buildings.

UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać się meble innych dostawców. 
NOTE: other suppliers’ furniture may appear in the photograps.18 19



Radisson Blu
Praha
2019

A wide range of technologies and materials used in 
the production of furniture and equipment as well as 
a comprehensive service offer including construction, 
installation and assembly works allowed us to present 
our full production and organisational capabilities.

Szeroki wachlarz technologii i materiałów zastosowanych do produkcji 
mebli i wyposażenia oraz kompleksowa oferta serwisowa obejmująca pra-
ce budowlane, instalacyjne, montażowe pozwoliła nam zaprezentować 
pełnię naszych możliwości wytwórczych i organizacyjnych.

Radisson Blu
Praha
2019

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

Rozległy zakres prac obejmował m.in.: produkcję, do-
stawę i montaż mebli, renowację łazienek, dostawę 
i montaż sieci elektrycznej, sprzętu gastronomiczne-
go, wentylacji i klimatyzacji, drzwi, inteligentnego 
systemu oświetleniowego, malowanie i tapetowanie 
ścian, kładzenie płytek, paneli oraz wykładzin i wiele, 
wiele więcej. W szczytowych momentach, tylko lokal-
nie projekt obsługiwała blisko 100 -ka osób.

A wide range of works included: production, delivery 
and furniture assembly, bathrooms renovation; 
delivery and installation of electrical network, catering 
equipment, ventilation and air conditioning, doors, 
intelligent lighting system; painting and wallpapering 
of walls, laying tiles, panels and carpets and many, 
many more. At peak times, around 100 people 
supported the project locally. UWAGA: na fotografiach 

mogą pojawiać się meble 
innych dostawców. 
NOTE: other suppliers’ 
furniture may appear in the 
photograps.20 21



Adapura
Wagrain

2019
Hotel ADAPURA w Wagrain na ziemi salzburskiej to propozycja dla 
tych, dla których Alpy to pasja. Hotel fascynuje miejską koncepcją 
w alpejskim stylu i dbałością o szczegóły. Tu oddasz się swobodnej 
atmosferze i zapomnisz na chwilę o swoim codziennym życiu.
Zakres naszych prac to produkcja oraz zaopatrzenie wszystkich 
125 pokoi w zabudowy meblowe w tym: zagłowia, szafy, minibary, 
biurka, składane łóżka piętrowe oraz szafki łazienkowe. 

ADAPURA hotel in Wagrain, Salzburger Land is a great offer for 
people whose passion is to be close to the Alps. This hotel will 
fascinate every visitor with its urban design mixed with alpine 
style and attention to details. Here you will indulge in a casual 
atmosphere and forget about your everyday life for a moment.
The scope of our work: production and installation of built-in 
furniture in all 125 rooms, including headboards, wardrobes, 
minibars, desks, folding bunk beds and bathroom cabinets.

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

Romantik Hotel Julen**** prowadzony od 1910 roku 
przez rodzinę Julen to doskonała baza wypadowa dla 
osób lubiących aktywnie spędzać czas.
Do zakresu naszych prac należała produkcja mebli 
łazienkowych, szafek i stolików, mebli wypoczynko-
wych oraz zagłowi łóżek, jak i wszystkich mebli tapi-
cerowanych.

Romantik Julen
Zermatt

2018

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

The Romantik Hotel Julen **** run since 1910 by the 
Julen family is a great base for people who like to 
spend their time being active.
The scope of our work included the production of 
bathroom furniture, cabinets and tables, lounge 
furniture and headboards, beds and all upholstered 
furniture.
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Sheraton
Zűrich

2012/2013

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

4-gwiazdkowy Hotel Sheraton Zürich położony jest 
w ruchliwej dzielnicy miasta.
Zakres naszych prac obejmował wyposażenie łazienek 
w meble, oddzielenie ich od części mieszkalnej zabudo-
waną ścianą z przesuwnymi drzwiami. Część pokojową 
wyposażaliśmy w zabudowy ścienne integrujące w sobie 
panel TV i biurko, wezgłowia łóżek łączące w sobie ele-
menty pokryte tkaniną, tapetą oraz w inne meble typu 
szafy ubraniowe, meble pod mini bar, stoliki, zabudowy 
okienne z płyty meblowej i wykończone tapicerką.

The 4-star Hotel Sheraton Zürich is located in a busy area 
of   the city.
The scope of our work included furnishing bathrooms 
with furniture, separate them from living area with 
built-in wall with sliding door. Part of the room is 
equipped with wall constructions integrating TV panels 
with a desk, bed headboards connecting elements 
covered with fabric, wallpaper, and other furniture such 
as wardrobes, furniture fitted for a mini bar, tables, 
furniture surrounding window made with furniture 
boards and with upholstery finishes.

Sheraton Sopot Hotel to 5-gwiazdkowy hotel poło-
żony tuż przy plaży, obok najdłuższego drewniane-
go molo w Europie, zaledwie 30 minut od centrum 
Gdańska i lotniska. Z 189 eleganckimi pokojami i od-
nowionymi apartamentami hotel Sheraton Sopot jest 
idealnym miejscem na każdą okazję, od rodzinnych 
wycieczek po pobyty biznesowe. 
Nasz zakres prac to produkcja mebli tapicerowanych 
do apartamentów oraz części publicznych.

Sheraton Sopot Hotel is a 5-star hotel located right 
next to the beach and the longest wooden pier in 
Europe, just 30 minutes from the centre of Gdańsk and 
the airport. With 189 elegant rooms and renovated 
apartments, the Sheraton Sopot Hotel is the perfect 
place for any occasion, from family trips to business 
stays.
Our scope of work: production of upholstered 
furniture for apartments and public areas.

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

Sheraton
Sopot
2018
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UWAGA: na fotografiach mogą poja-
wiać się meble innych dostawców. 
NOTE: other suppliers’ furniture may 
appear in the photograps.

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

New interiors designed by the 
famous London designer Alex
Kravetz, create an elegant place for 
rest and relax next to Warsaw’s Three 
Crosses Square. All rooms perfectly 
combine space intended for work 
and rest, and unique Warsaw style is 
additionally emphasized by works of 
a local artist.
Our scope of work: comprehensive 
delivery of all upholstered furniture, 
tables and coffee tables.

Nowe wnętrza stworzone przez słynnego londyńskiego projektanta Alexa Kravetza, stano-
wią eleganckie miejsce odpoczynku przy warszawskim Placu Trzech Krzyży. Przestrzenie 
przeznaczone do pracy i wypoczynku doskonale przenikają się w pokojach, a lokalny cha-
rakter obiektu podkreślają grafiki warszawskiego artysty. 
Nasz zakres prac to: kompleksowa realizacja dostaw wszystkich mebli tapicerowanych, sto-
łów i stolików.

Sheraton Grand
Warszawa

2017

Dwa lata po odnowieniu po-
koi, nowej odsłony doczekały 
się również hotelowe lobby 
i restauracje.  Nowo  wyre-
montowane restauracje Cuci-
na Mia i InAzia oferują wy-
śmienity wybór dań kuchni 
włoskiej i azjatyckiej. 
Nasz zakres to nowe meble 
tapicerowane: sofy, fotele, 
krzesła, pufy oraz loże w za-
budowie.

Two years after the rooms were renovated, the hotel lobby and restaurants were also renewed. The newly refurbished Cucina Mia and 
InAzia restaurants offer an excellent selection of Italian and Asian dishes.
Our scope of work: new upholstered furniture: sofas, armchairs, chairs, poufs and built-in lounges.

Sheraton Grand
Warszawa

2019
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Radisson BLU
Hamburg

2020

Hotel Radisson BLU Hamburg oferuje swoim gościom aż 556 pokoi, w bezpośrednim sąsiedz-
twie nowego centrum kongresowego CCH Hamburg. Z okien hotelu roztaczają się m. in. wi-
doki na piękny park zieleni Planten un Blomen, na szerokie wody jeziora Außenalster, rzekę 
Łabę oraz liczne znane budynki portowego miasta.
Nasz  zakres  prac  to:  realizacja  remontu 556  pokoi, a w tym montaż podłóg i listew przy-
podłogowych, renowacja mebli, malowanie, tapetowanie oraz wymiana wykładzin.

The Radisson BLU Hotel Hamburg has a long tradition. It offers its guests as many as 556 
rooms in a proximity of the new CCH Hamburg Congress Centre. The hotel windows offer, 
among others. views of the beautiful green park Planten un Blomen, and the waters of Lake 
Außenalster, the Elbe River and numerous well-known buildings of the port city.
Our scope of work included: comprehensive renovation of 556 rooms, including installation 
of floors and skirting boards, furniture renovation, painting, wallpapering and replacement 
of floor coverings.

Ten  37-piętrowy  hotel  znajduje  się 
w tętniącym życiem centrum Oslo 
i  dysponuje  nowocześnie  wypo-
sażonymi  pokojami,  świetnie  zor-
ganizowaną  siłownią  i  restauracją 
zlokalizowaną  na  dachu  hotelu. 
Wszystkie stylowe pokoje w hotelu 
Radisson Blu Plaza Oslo wyposażo-
ne  są  w  biurko,  telewizję  satelitar-
ną  oraz  zestaw  do  parzenia  kawy 
i herbaty. Z wielu pokoi roztacza się 
wspaniały widok na centrum mia-
sta i Fiord Oslo.
Nasz  zakres  prac  to:  komplekso-
wa realizacja  remontu 676  pokoi  
i 32 korytarzy,  w  tym  malowanie,  
tapetowanie,  instalacja  wykładzin, 
dostawa  wszystkich  mebli  poko-
jowych,  renowacja  drzwi,  dostawa 
oraz montaż wykładzin i zasłon.

This 37-story hotel is located in 
the bustling centre of Oslo, with 
modernly furnished rooms, a well-
organised and equipped gym and 
a rooftop restaurant. All stylish 
rooms at Radisson Blu Plaza Oslo 
have a work desk, satellite TV and 
tea and coffee making facilities. 
Many rooms offer great views of 
the city centre and Oslo Fjord.
Our scope of work included: 
comprehensive renovation of 
676 rooms and 32 corridors, 
including painting, wallpapering, 
carpet installation, delivery of all 
room furniture, door renovation, 
delivery and installation of carpet 
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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UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać się meble 
innych dostawców. 
NOTE: other suppliers’ furniture may appear in the 
photograps.

Zamek Topacz
Ślęza
2016

Zamek Topacz Resort & Art SPA jest wyjątkowym miejscem z niezwykle bogatą historią 
sięgającą XIV wieku. To połączenie zamkowego klimatu z nowoczesnym luksusem i kom-
fortem dedykowanym najbardziej wymagającym Gościom. 
Zamek Topacz położony jest jedynie 20 minut od centrum Wrocławia i międzynarodowego 
lotniska im. Mikołaja Kopernika, 2 km od autostrady A4 i obwodnicy miasta, w miejscowo-
ści Ślęza.
Nasz zakres prac to wykonanie mebli tapicerowanych w pokojach oraz w Restauracji w Zamku.

Topacz Castle Resort & Art SPA is a unique place with an amazing and  rich 14th-century 
history. It is a combination of a castle climate with modern luxury and comfort dedicated to 
the most demanding guests.
Topacz Castle is located only 20 minutes from the centre of Wroclaw and the international 
airport Copernicus, 2 km from the A4 motorway and the city beltway in Ślęza.
Our scope of work: production and delivery of upholstered furniture in rooms and in the 
Castle’s restaurant.

Rodzinny  4-gwiazdkowy  hotel  Wellness  Alpenhof  o  
podwyższonym  standardzie  położony 
jest w centrum miejscowości Zermatt. Nasz  zakres  prac  
to:  kompleksowa  realizacja wszystkich  mebli  pokojo-
wych  wraz  z  dostawą i montażem.

Family-run 4-star Wellness Hotel Alpenhof with 
higher standard is located in the centre of Zermatt. 
Our scope of work: comprehensive realisation of all 
room furniture along with delivery and assembly.

Alpenhof
Zermatt

2015

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 dawny 
Scandic Edderkoppen to najno-
wocześniejszy i niepowtarzal-
ny hotel konferencyjny w Oslo. 
Znajduje się w spokojnej okolicy, 
w niewielkiej odległości od ulicy 
Karl Johan. Jest to idealne miej-
sce dla tych, którzy poszukują 
aktywnego życia w mieście i eks-
cytujących doświadczeń. Nasz 
zakres prac to: dostawa i montaż  
mebli restauracyjnych i recepcji.

Scandic St. Olavs Plass formerly - 
Scandic Edderkoppen, is the most 
modern and unique conference 
hotel in Oslo. It’s located in a quiet 
area, a short distance from Karl 
Johan street. It is an ideal place 
for those who are looking for 
an active city life and exciting 
experiences. Our scope of work 
included: delivery and assembly of 
restaurant and reception furniture.

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

Scandic St. Olavs Plass
Oslo
2016

Hotel Leoneck Swiss urządzony jest w eleganckim stylu etnicz-
nym i znajduje się w doskonałej lokalizacji w centrum Zurychu, 
6 minut spacerem od dworca kolejowego, Bahnhofstrasse, dziel-
nicy bankowej, uniwersytetu oraz Szwajcarskiego Federalnego 
Instytutu Technologii i głównych szpitali.
BAR 8001 swoją nazwę zawdzięcza lokalnemu kodowi pocztowe-
mu, a jego wystrój odzwierciedla nowoczesny styl życia w tym 
szwajcarskim mieście. Nasz zakres prac to: kompleksowa realiza-
cja wszystkich mebli pokojowych wraz z dostawą i montażem.

The Hotel Leoneck Swiss is 
furnished in an elegant, ethnic 
style and is perfectly located in 
the centre of Zurich. A 6-minute 
walk from the train station, 
Bahnhofstrasse, banking district, 
university and the Swiss Federal 
Institute of Technology and 
major hospitals.
The name BAR 8001 represents 
the local zip code, and its decor 
reflects the modern lifestyle in 
this wonderful Swiss city. Our 
scope of work: comprehensive 
realisation of all room furniture 
along with delivery and assembly.

Leoneck
Zűrich
2016

UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać się meble innych dostawców. 
NOTE: other suppliers’ furniture may appear in the photograps.32 33



Obiekt Joyinn Aparthotel znajduje się na Starym Mieście we Wrocławiu, 400 metrów 
od Placu Solnego i 500 metrów od Wrocławskiego Teatru Współczesnego. W okolicy 
zlokalizowane są popularne atrakcje turystyczne, w tym Wrocławski Rynek i Stary Ra-
tusz. Odległość od gmachu Opery Wrocławskiej wynosi 700 metrów. Nasz zakres prac 
to pełna produkcja mebli w pokojach: krzesła, stoliki, szafy oraz aneksy kuchenne.

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

Joyinn Aparthotel is located 
in the Old Town of Wrocław, 
400 metres away
from Plac Solny and 500 
metres from Wroclaw 
Contemporary Theatre. 
Popular tourist attractions are 
located in the area, including 
the Wrocław Market Square 
and the Old Town Hall. The 
Wrocław Opera House is 
700 metres away. Our scope 
of work: full production 
of furniture in the rooms: 
chairs, tables, wardrobes and 
kitchenettes. UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać się meble 

innych dostawców. 
NOTE: other suppliers’ furniture may appear in the 
photograps.

Tym razem nadaliśmy troszkę elegancji i luksusu 
jednemu z  ciekawszych  hoteli  w  naszym  pięknym  
mieście.  Hotel Spichrz*** znajduje się w centrum Starego 
Miasta Torunia. Prace  renowacyjne,  które  trwały  od  
1999r.  zmieniły  to miejsce  w  uroczy  i  wykonany  
ze  smakiem 3-gwiazdkowy hotel. Nasz zakres prac to 
pełna produkcja mebli w pokojach hotelowych: krzesła, 
stoliki, szafy, wezgłowia oraz łóżka hotelowe.

This time we have added some elegant and luxury 
touches to one of the most interesting hotels in our 
beautiful city. Hotel Spichrz *** is located in the centre 
of the Old Town of Toruń. Renovation works that have 
started in 1999 changed this place into a beautiful and 
tastefully made 3-star hotel. Our scope of work: full 
production of furniture in hotel rooms: chairs, tables, 
wardrobes, headboards and hotel beds.

Joyinn Aparthotel
Wrocław

2017

Spichrz
Toruń
2017
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Vestlia Resort
Geilo
2019

Hotel Vestlia Resort położony w miejscowości Geilo 
w centralnej części Norwegii, zaraz obok płaskowyżu 
Hardangervidda.
Hotel proponuje stylowo urządzone pokoje w stylu 
góralskim oraz pozostające w tym klimacie piękne 
części wspólne, strefę spa, mini aquapark, w pełni 
wyposażoną siłownię oraz restaurację i bar. 
Renowacja tego malowniczo położonego obiektu 
odbywała się w kilku etapach, w ramach których 
zajęliśmy się produkcją, dostawą i montażem mebli 
twardych jak i tapicerowanych, zarówno do części 
wspólnych jak i do pokoi.

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

Vestlia Resort
Geilo
2019

Hotel Vestlia Resort is located in Geilo, in the central 
part of Norway, next to the Hardangervidda plateau.
This hotel offers stylishly furnished rooms in 
a highland style and beautiful common areas, spa 
area,  mini aqua park, fully equipped gym, restaurants 
and a bar, all kept in the same wonderful design.
Renovation of this beautifully located facility took 
place over several stages, within which we dealt with 
the production, delivery and assembly of both hard 
and upholstered furniture for common areas and 
rooms.

UWAGA: na fotografiach mogą 
pojawiać się meble innych dostawców. 
NOTE: other suppliers’ furniture may 
appear in the photograps.
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La Siala promotes itself with a motto „Your holiday begins here” 
and the sentence rings true as the hotel is located in the Swiss Alps, 
in the canton of Graubünden. The enchanting countryside attracts 
skiing and tobogganing enthusiasts in winter and in summer 
tempts mountaineers with hiking and biking, playing golf and at-
tending concerts. All around regardless of the season you can enjoy 
unlimited beauty in the panoramic view of the Alps.
The scope of our work: revitalisation of the hotel restaurant and bar 
where we delivered chairs, tables, coffee tables and built-in lodges.

Obiekt La Siala promuje 
się hasłem „tutaj zaczyna 
się Twój urlop”. Nic w tym 
dziwnego, ponieważ położony 
jest w szwajcarskich Alpach, 
w kantonie Gryzonii. Czarowna 
okolica zimą ściąga amatorów 
jazdy na nartach i saneczkarstwa, 
latem kusi wycieczkami górskimi 
i rowerowymi, grą w golfa oraz 
koncertami. Bez względu na porę 
roku, dookoła roztacza się piękna 
panorama Alp.
Do zakresu naszych prac należała 
rewitalizacja hotelowej restauracji 
i baru, gdzie dostarczyliśmy
krzesła, stoły, stoliki oraz loże 
w zabudowie. 

La Siala
Falera
2017

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

Marriott Charles de Gaulle
Paris
2017

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

Hotel Marriot Charles de Gaulle oferuje swoim gościom ponad 300 wygodnych pokoi, 
nowoczesne sale konferencyjne i sale spotkań oraz odnowione przestrzenie publiczne. 
Obsługa zapewnia transfer na oddalone o 5 minut drogi lotnisko. Miłośnicy mody mają 
stąd blisko do centrów handlowych, natomiast rodziny z dziećmi chętnie odwiedzają po-
bliskie parki rozrywki. 
Trzy lata temu mieliśmy okazję wyposażyć hotelowe sale konferencyjne w nowe meble 
oraz zabudowy meblowe w częściach wspólnych. 

Hotel Marriot Charles de Gaulle offers its guests over 300 comfortable rooms, modern 
conference and meeting rooms as well as newly renovated public areas. Hotel provides 
a shuttle service to the airport, which is 5 minutes away. Fashion lovers are close to shop-
ping centres, while families with children will be happy to visit nearby amusement parks.
 Three years ago we had the opportunity to equip hotel conference rooms with new fur-
niture and some built-in furniture in common areas.
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UWAGA: na fotografiach mogą 
pojawiać się meble innych dostawców. 
NOTE: other suppliers’ furniture may 
appear in the photograps.

Hyatt Regency CDG 
Paris
2014

The 4-star hotel located on Charles De Gaulle Square, with its 
excellent communication with the airport, is a perfect offer for 
business oriented travellers. This hotel is also a great place for 
people with other travel goals.
The scope of our work: furniture for conference rooms and 
public areas.

4-gwiazdkowy hotel położony na Placu Charles De Gaulle, dzięki 
doskonałemu skomunikowaniu z lotniskiem kusi swą ofertą 
klientów podróżujących biznesowo. Osoby szukające w Paryżu 
innych wrażeń też doskonale się w nim odnajdą.
Zakres naszych prac to: meble do sal konferencyjnych oraz 
przestrzeni publicznych.

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

Quality Hotel
Hoje Taastrup

2019

Pobyt w Quality Hotel Hoje Taastrup daje podróżującym 
wiele możliwości. Dzięki doskonale rozwiniętej siatce nitek 
komunikacji miejskiej, możemy sprawnie przemieszczać 
się po mieście i bez problemu dostaniemy się również do 
pobliskiej stolicy. Hotel ma w swojej ofercie 154 pokoje, 
od jednoosobowych po suity i pokoje rodzinne, kilka sal 
konferencyjnych, bary, restaurację i piękną przestrzeń publiczną 
wykończoną w cenionym i naśladowanym na całym świecie 
stylu skandynawskim. 
Zakres naszych prac to dostawa mebli do części publicznych, 
w tym loże tapicerowane oraz zabudowy meblowe. 

Staying at Quality Hotel Hoje Taastrup gives travellers many 
possibilities. Thanks to the well-developed network of public 
transport surrounding the hotel, all visitors have a great way to 
travel around the city and to the nearby capitol. 
The hotel offers 154 rooms, from single to suites and family 
rooms, several conference rooms, bars, a restaurant and 
a beautiful public area finished in a world-renowned 
Scandinavian style.
The scope of our work: provide furniture to public areas 
including upholstered lounges and built-in furniture.
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La Gassa to dziś zmodernizowany 
drewniany budynek z pięknymi 
apartamentami wakacyjnymi. 
Położony jest w Flims, znanym 
ośrodku narciarskim, miejscu 
wręcz jak z pocztówki. Dzięki 
mądrze przeprowadzonej 
rewitalizacji dwóch pierwszych 
apartamentów pod klucz, udało 
się wyremontować cały budynek  
i stworzyć miejsce odpoczynku dla 
prywatnych inwestorów.
Na zaproszenie zaprzyjaźnionego 
biura projektowego mogliśmy 
brać udział w wyposażeniu 
pierwszych apartamentów, 
gdzie dostarczyliśmy wykonane 
na zamówienie stoły i stoliki 
z naturalnego drewna oraz 
szafy z pięknymi skórzanymi 
pochwytami. 

La Gassa
Flims
2017

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

Nowadays La Gass is a modernized wooden building with beautiful 
holiday apartments. It is located in Flims - a well-known ski resort. 
Thanks to the smart revitalisation of the first two apartments, it 
was possible to renovate the entire building and create a perfect 
place of rest for private investors.
At the invitation of our friendly design office, we were able to 
participate in furnishing the first apartments, where we delivered 
custom-made tables and coffee tables made of natural wood, as 
well as wardrobes with beautiful leather handles.

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

This luxury 5-star hotel is located between the European 
district and the city centre. Just 700 metres from the European 
Parliament and in a proximity to the Royal Palace. It offers 
spacious, elegant rooms, gym with sauna, bar, restaurants and 
conference rooms. The hotel provides a great atmosphere and 
is an interesting offer for both couples wanting to go to Brussels 
for a romantic getaway or for business travellers.
The rooms were renovated in stages 2017-2018. The scope of 
our work: production, delivery and assembly of hardwood and 
upholstered furniture.

Ten luksusowy 5-gwiazdkowy hotel znajduje się pomiędzy tzw. 
„Dzielnicą europejską”, a centrum miasta. Zaledwie 700 metrów 
od Parlamentu Europejskiego i w bliskim sąsiedztwie Pałacu 
Królewskiego.  Oferuje przestronne, eleganckie pokoje oraz 
siłownię z sauną, bar, restauracje i sale konferencyjne. Hotel 
zapewnia wspaniałą atmosferę i ciekawą ofertę zarówno dla par 
chcących wybrać się do Brukseli na romantyczny weekend, jak 
i dla osób podróżujących służbowo.
Renowacja pokoi odbywała się etapami w latach 2017-2018. 
W zakres naszej pracy wchodziła produkcja, dostawa i montaż 
mebli twardych oraz tapicerowanych. 

Thon Stanhope
Brussels

2017/2018
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Yacht Club
Stenungsbaden

2016

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

Klub jachtowy Stenungsbaden to miejsce dla osób korzystających 
z życia, lubiących spędzać aktywnie czas w bliskim otoczeniu 
wody. Poza noclegami, strefą SPA i świetnie zorganizowanymi 
eventami, klub oferuje swoim gościom wiele atrakcji do białego 
rana.
W zakres naszych prac wchodziło wykonanie mebli wg projektu 
w częściach publicznych. 

The Stenungsbaden yacht club is a place for people enjoying life, 
who like to spend their time actively in a proximity to water. 
In addition to accommodation, SPA area and well-organized 
events, the club offers its guests many other attractions.
The scope of our work: producing furniture according to the 
design in public areas.

Falkensteiner
Stegersbach

2017

The Falkensteiner Balance Resort Stegersbach to 5 gwiazdkowy 
obiekt w południowej części Burgenland w Austrii. Adresowany 
jest do osób dorosłych. Obiekt oferuje przestronne słoneczne 
pokoje, rozbudowaną ofertę SPA & Wellness, wykwintną kuchnię 
oraz nowoczesne centrum konferencyjne z dostępem do ogrodu.
Do zakresu naszych prac należało wykonanie i dostawa sof do pokoi 
hotelowych oraz produkcja komfortowych mebli tapicerowanych 
do przestrzeni publicznych.

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

The Falkensteiner Balance Resort Stegersbach is a 5 star property in the south of Burgenland, Austria. It is addressed to adults only. The 
property offers spacious and sunny rooms, an extensive SPA & Wellness offer, gourmet cuisine and a modern conference centre with access 
to the garden.
The scope of our work included the manufacture and delivery of sofas for hotel rooms and the production of comfortable upholstered 
furniture for public areas.
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UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać się meble
innych dostawców. 
NOTE: other suppliers’ furniture may appear
in the photograps.

Our company provided equipment and partially 
carried out assembly for the newest headquarters of 
a Scandinavian insurance company near the centre 
of Oslo. At the request of our Norwegian partner, 
we made a wide range of upholstered and built-in 
furniture.
Scope of work: upholstered sofas and benches, built-
in constructions made of natural veneer and plank, 
including: relaxation zones, conference areas, elements 
of large architecture - stone / pebble sculptures.

Nasza firma dostarczyła wyposażenie i częściowo re-
alizowała montaże dla najnowszej siedziby skandy-
nawskiej firmy ubezpieczeniowej nieopodal centrum 
Oslo. Na zlecenie naszego norweskiego partnera wy-
konaliśmy szeroki zakres mebli tapicerowanych, jak i 
do indywidualnej zabudowy. 
Zakres: tapicerowane sofy i ławki, konstrukcje do za-
budowy z oklein naturalnych i tarcicy, m.in.: strefy 
relaksu, strefy konferencyjne, elementy dużej archi-
tektury – rzeźby kamieni/ otoczaków.

Dla nowej siedziby giganta z Redmont zlokalizowanej w centrum Oslo 
wyprodukowaliśmy znaczącą część wyposażenia meblowego. W ścisłej 
kooperacji z naszym norweskim partnerem wykonaliśmy i dostarczyli-
śmy na obiekt wiele unikalnych rozwiązań meblowych, zaprojektowa-
nych przez biuro projektowe ZINC. 
Zakres: tapicerowane sofy i ławki, konstrukcje do zabudowy z oklein 
naturalnych i tarcicy: m.in. strefa recepcji, strefy relaksu, strefy konfe-
rencyjne.

Our company has provided equipment for the latest headquarters of 
the giant from Redmont, this time to offices in the centre of Oslo. At 
the request of our Norwegian partner, we have made a wide range of 
upholstered furniture and individual built-in furniture.
Scope: upholstered sofas and benches, built-in constructions made of 
natural veneer and plank: including reception area, relaxation areas, 
conference areas.

Microsoft
Oslo
2019

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

Orinoko
DESIGNER:

Monika Wróblewska

CONCEPT ROOM:

Fado
DESIGNER:

Monika Wróblewska
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CONCEPT ROOM:

Lahti
DESIGNER:

Monika Wróblewska

CONCEPT ROOM:

Ozon
DESIGNER:

Monika Wróblewska
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Słupy 44, 10-381 Olsztyn, POLAND
M. S. - Curie 77B Street 87-100 Toruń, POLAND

M. S. - Curie 75C Street 
87-100 Toruń, POLAND

Infoline: +48 566562402

office@chairconcept.com

www.contractconsortium.com
www.chairconcept.com
www.tossi.com.pl
www.meblujemy.com


