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Jak przygotować ekspozycję, którą pokochają 
Klienci? Sprawdź nasze rekomendacje. Poznaj 
także najważniejsze trendy w aranżacji wnętrz 
2019 / 2020 (strona 20 - 22).
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Sprawdź, jakie propozycje przygotowaliśmy
w bieżącym roku oraz poznaj ich najważniejsze 

funkcje i cechy.

Największe w regionie Centrum Dystrybucyjne  
i nowe nabytki parku maszynowego.
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Meble Wójcik to firma funkcjonująca na rynku  
od 1986 roku. W jej skład wchodzą trzy nowocze-
sne zakłady produkcyjne zlokalizowane w Elblągu, 
które tworzą wysokiej jakości meble skrzyniowe  
z płyty drewnopochodnej do wszystkich rodzajów 
pomieszczeń w domu.

3 nowoczesne fabryki

Stawiamy na ludzi

Sprawna Logistyka

Nasi Klienci

Rozwój  produktu

Szanowni Państwo,
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Nasze wartości
Poznaj nas Słowem wstępu

Priorytetem dla firmy jest budowanie kadry spe-
cjalistów, stąd rozwinięty system praktyk zawodo-
wych, staży oraz cykliczny program szkoleń dla 
pracowników produkcji i kadry zarządzającej,  
w sumie prawie 1500 osób.

Wierzymy, że w dzisiejszych realiach rynkowych 
sprawna logistyka zapewni nam przewagę konku-
rencyjną, dlatego cały czas inwestujemy w rozwój 
powierzchni magazynowej oraz zaawansowa-
ne rozwiązania technologiczne wspomagające  
logistykę (m.in. WMS, TMS). Posiadamy 2 magazy-
ny wysokiego składowania o łącznej powierzchni  
46 000 m2

Nieocenioną wartością dla naszej firmy jest port-
folio Klientów. Współpracujemy z największymi eu-
ropejskimi sieciami handlowymi i dystrybutorami  
z ponad 20 rynków świata.

W obliczu rosnących wymagań Klientów i zapo-
trzebowania rynkowego chcemy oferować możli-
wie najbardziej kompleksowe rozwiązania nie tylko 
produkcyjne. Dlatego stawiamy na inwestycje we 
własny rozwój produktu oraz współpracę z pro-
jektantami, dzięki czemu każdego roku tworzymy  
ponad 1200 nowych wzorów.

Nasza firma już od ponad 30 lat zajmuje się  
produkcją mebli. Początkowo mały, rodzinny biznes 
eksportujący swoje produkty do krajów ościennych,  
a potem Niemiec na przestrzeni lat rozwinął się  
w prężnie działającą firmę, która wciąż pozostaje  
w rodzinnych rękach. Chcąc, aby nasze produkty 
dostępne były także w kraju, nasza rodzina  
zdecydowała o stworzeniu marki Meble Wójcik,  
która zadebiutowała na rynku polskim w roku 2008.  
Od tego czasu współpraca z Partnerami z rynku  
krajowego jest dla naszej firmy strategicznie  
ważna i na niej chcemy budować dalszy rozwój 
przedsiębiorstwa. Nie mogę również nie docenić 
dobrej atmosfery tej współpracy oraz wielu  
wspaniałych osobistych relacji, które udało nam się 
zbudować na przestrzeni lat. Kierując się maksymą, 
że to „ludzie robią biznes”, chciałbym wyrazić  
uznanie dla Państwa zaangażowania w promocję  
i sprzedaż mebli marki Meble Wójcik i podziękować 
za lata owocnej współpracy i wsparcia.  

Chciałbym również podkreślić, że jesteśmy  
otwarci na Państwa porady, podpowiedzi  
oraz konstruktywną krytykę, tak aby nasze meble 
oraz poziom obsługi zawsze odpowiadały Państwa 
oczekiwaniom. Jestem przekonany, że tylko tak  
stabilny fundament pozwoli na dalszy dynamiczny 
rozwój naszej współpracy, czego Państwu  
i sobie życzę.

Z pozdrowieniami,

Piotr Wójcik
Prezes Zarządu Meble Wójcik



NAJWIĘKSZE CENTRUM DYSTRYBUCJI 
BRANŻY MEBLOWEJ W REGIONIE

Centrum Dystrybucyjne jest największym obiektem maga-
zynowym w regionie oraz jednym z największych magazy-
nów „w jednym kawałku” w branży meblowej. Centrum 
Dystrybucyjne o powierzchni 24 000 m2 wraz z zapleczem 
socjalnym dla pracowników i kierowców, parkingami dla 
pojazdów osobowych i ciężarowych. Obiekt pozwoli na 
zgromadzenie zapasu wyrobów gotowych na poziomie 
345 000 paczek co można przeliczyć na blisko 43 000 palet 
euro. Dzienne zdolności załadunkowe sięgają 500 T, war-
tość ta w połączeniu z obecną infrastrukturą magazynową 
Meble Wójcik zwiększają zdolności załadunkowe firmy do 
ponad 800 T dziennie. 

Podstawową funkcją Centrum Dystrybucyjnego jest gro-
madzenie zapasu w celu wyrównania obciążeń produkcyj-
nych, optymalizacji serii i przede wszystkim skróceniu czasu 
dostępności wyrobów dla Klientów firmy. 

Nowoczesne technologie i rozwiązania jak np.: 

Obiekt zaprojektowano zgodnie z koncepcją „smart wa-
rehouse” co oznacza, że projektując obiekt i jego przyszłe 
procesy, starano się stosować takie rozwiązania i wyposa-
żenie, które będą miały najlepszy współczynnik kosztów do 
wydajności. 

Inwestycja w Centrum Dystrybucyjne to kolejny krok milowy w rozwoju firmy Meble Wójcik, 
ponieważ pozwala jej na dalszy rozwój i umacnianie pozycji na rynku krajowym 
i międzynarodowym, jako jednego z czołowych dostawców mebli skrzyniowych. 
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Nasze inwestycje

Ilość doków
załadunkowo

- rozładunkowych 
18

Ilość wózków  
magazynowych  

23

Maksymalna dzienna 
zdolność 

załadunkowa [T] 
500

Powierzchnia 
zabudowy [m2]

24 000

Centrum Dystrybucyjne w liczbach:

Zdolności składowe 
[ilość paczek] 

345 000

ponad 30 - metrowa linia paletyzująca, wyposażona  
w 2 roboty i automatyczną owijarkę palet, 
instalacja rekuperacji pozwoli na zredukowanie kosztów 
ogrzewania poprzez odzysk ciepłego powietrza, 
oświetlenie LED sterowane czujnikami ruchu,
samojezdny pojazd szynowy poruszający się pomiędzy 
istniejącą fabryką a Centrum Dystrybucyjnym do trans-
portu elementów,
wszystkie operacje magazynowe sterowane poprzez  
system komputerowy klasy WMS [Warehouse Manage-
ment System] wyposażony w skanery kodów kreskowych, 
wagi podłogowe, przenośne drukarki etykiet, bramki  
fotografujące i pulpit sterowniczy, pozwalający na zarzą-
dzanie całością operacji Kierownikowi Zmiany.

Ilość miejsc 
paletowych [EUR] 

42 600

Ilość pracowników  
82

Maksymalna dzienna 
zdolność  

rozładunkowa [T] 
400



LINIA OBRÓBCZA IMA
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Nasze inwestycje

Wysoka jakość produkcji oraz coraz większa do-
stępność produktów w krótkim czasie to nasze 
priorytety, nad którymi nieustannie pracujemy. 
Dlatego na przełomie maja i czerwca park ma-
szynowy wzmocniony został nową linią obróbczą  
firmy IMA do 4 - stronnego oklejania wąskich kra-
wędzi elementów z płyty. Linia ta 2 - krotnie zwięk-
szy wydajność na tym etapie produkcji, dzięki 
bardzo krótkim czasom przezbrojeń oraz możliwą 
płynną zmianą dekoru oklejanych krawędzi. Tą 
inwestycję dodatkowo wzmocni bardzo wydajna 
wiertarka przelotowa grupy Homag.

AVILES
Nowość

pokój dzienny, jadalnia

Ważne!
Metalowy uchwyt,

efektowne podfrezowanie.

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta MDF, płyta wiórowa 
laminowana 

Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk

Szkło: hartowane - front (Antisol 
ciemny szary), niehartowane - półki

Oświetlenie opcjonalne: 
Square / Led Clips

Korpus / Front
Dąb Artisan, Fresko / Dąb Artisan, Fresko

Nowoczesny stół 
kolumnowy wyposażony 

w prowadnicę synchroniczną,
blat stołu oklejony

obrzeżem ABS.



CORDOBA
Nowość

pokój dzienny, jadalnia

Ważne!
Charakterystyczne  

podfrezowanie blatu.

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta wiórowa laminowana 

Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk

Szkło: hartowane - front (Antisol 
ciemny szary), niehartowane - półki

Oświetlenie opcjonalne: 
Square / Led Clips

Stół kolumnowy z kolekcji wyposażony 
w prowadnicę synchroniczną

Korpus / Front
Jackson Hickory, Czarna Struktura / 

Jackson Hickory, Czarna Struktura

W trendzie!
Solidny, metalowy stelaż

- modny, designerski 
element.
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LYON JASNY
Nowość

sypialnia

W opcji podnoszony stelaż, 
obszerny pojemnik

do przechowywania.

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta wiórowa laminowana 

Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk

Biały połysk frontów

Tkanina użyta na wezgłowie łóżka
posiada innowacyjne apertury:

Easy Clean pozwala na łatwe  
usunięcie plam za pomocą wody

Water Repellent utrudnia wchłanianie 
płynnych zabrudzeń

Korpus / Front
Dąb Riviera Jasny, Biała Alpejska /

Dąb Riviera Jasny, Biały Połysk

Ważne!
Stawiamy na komfort

- tapicerowane wezgłowie.



NOVINOVI
NowośćNowość

pokój młodzieżowypokój dzienny, jadalnia

Szuflada łóżka 
- dodatkowa funkcja 

spania.

Ważne!
Szuflady z funkcją 
pełnego wysuwu, 

system bezuchwytowy.

Ważne!
Charakterystyczne 

frezowanie na froncie,
modna, matowa 

powierzchnia.

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta MDF

Zawiasy: puszkowe
Prowadnice: kulkowe - pełny wysuw

Oświetlenie opcjonalne: 
lampka do łóżka Butterfly lub Flexi

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta MDF

Zawiasy: puszkowe
Prowadnice: kulkowe - pełny wysuw

Szkło: hartowane - front, 
niehartowane - półki

Oświetlenie opcjonalne: 
Square / Led Clips

Korpus / Front
Biały Alpin / Biały Supermat

Korpus / Front
Biały Alpin / Biały Supermat
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Nowoczesny stół 
wyposażony w prowadnicę 

synchroniczną,
blat stołu oklejony

obrzeżem ABS.



NUBI VISTO
Nowość Nowość

pokój młodzieżowy pokój dzienny, jadalnia

Ważne!
Kultowy, industrialny  
uchwyt (tworzywo).

Wow :)
W opcji panel z paskiem led

posiadający dotykowy włącznik  
z możliwością ściemniania światła.

Szkło frontów
z wstawkami barwionymi 

na czarno.

Ważne!
Stylowe zaokrąglenia.

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta wiórowa laminowana 

Zawiasy: puszkowe
Prowadnice: kulkowe

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta MDF

Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk

Szkło: hartowane - front (Antisol szary), 
niehartowane - półki

Biały połysk frontów

Oświetlenie opcjonalne: 
Square / Led Clips

Korpus / Front
Matera Ciemna / Old style

Korpus / Front
Biały Alpejski, Czarny / Biały Połysk
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Czy wiesz że: 
   75% Klientów wchodzących pierwszy raz do sklepu zapamiętuje wejście - liczy się pierwsze wrażenie, 

  65% wszystkich decyzji o zakupie jest podejmowane w sklepie, 

   80% naszych wrażeń (pozytywnych / negatywnych) odbieranych jest za pomocą wzroku.

ZAPLANUJ EKSPOZYCJĘ

Visual merchandising Sprawdź nasze rekomendacje kolorystyczne 
podane w systemie NCS

Praktyczne porady

01. Kolor ma znaczenie

Nie stosuj na ścianach kolorów, które będą w podobnej 
tonacji do dekoru mebla - mebel ‚‚zniknie’’.

Ciepłe i przytulne pastele ożywisz przez 
dodanie akcentów w mocniejszym kolorze.

Przy intensywnych kolorach zastosuj  
dekoracje z tej samej palety barw

(mogą być to różne odcienie tego samego koloru).

Postaw na intensywny (niejaskrawy) kolor eksponujący 
wybarwienie i detale prezentowanej kolekcji. 
Odpowiednio dobrany kontrast pobudza, dodaje życia  
i energii. Pamiętaj, proporcje kolorów nie powinny być 
równe. Nie należy stosować dekoracji tylko w jednej 
barwie.

Wzrok jest najsilniejszym bodźcem, za pomocą  
którego do umysłu człowieka przekazywanych jest 
aż 80% wszystkich informacji. Nawet tak prozaicz-
na czynność jak zakupy wiąże się z postrzeganiem  
produktów przez ich barwy. Na tej podstawie Klient 
dokonuje oceny produktu, która finalnie może pro-
wadzić do decyzji o jego zakupie. Kolory wywołują 
określone odczucia i skojarzenia, które przenoszone  
są na placówkę handlową i oferowane w niej pro-
dukty.

Kolor jest zdecydowanie najlepszym sposobem na 
przyciągnięcie uwagi Klientów. Jeśli masz wątpliwo-
ści, zdecyduj się na odcień ciemniejszy lub jaśniejszy 
od wybarwienia prezentowanej kolekcji. Stosowa-
nie zbyt delikatnych odcieni to kiepski wybór; taki 
wystrój nie zaskoczy Klientów i wyda im się nijaki.

Przy zakupie farby należy kierować się numerem 
NCS, a nie nazwą. Farby dostępne są w każdym 
sklepie posiadającym mieszalnik.
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Ciemna Zieleń
NCS S 6005-G20Y

Harmonijny Beż
NCS S 2002-Y

Kolekcja Aviles 
Zieleń ma wiele odcieni, od soczystego koloru 
świeżej trawy po kolor khaki. Proponujemy jej 
ciemny odcień. Barwa ta doskonale kompo-
nuje się z delikatnym odcieniem beżu.

Petrol Blue
NCS S 5010-B10G

Wyrazisty Niebieski
NCS S 5020-B10G

Mglisty Szary
NCS S 1500-N

Ołówkowy Szary
NCS S 3500-N

Kolekcja Cordoba
Petrol Blue - głęboki niebieski z lekką nutą zie-
leni to sprawdzone rozwiązanie. Kolor możesz 
stosować solo lub zestawiać z szarością. Jeśli 
wolisz bardziej neutralne tło - wybierz neutral-
ny odcień szarego na wszystkie ściany.

Kolekcja Lyon
Intensywny niebieski czy stonowany szary? 
Niezależnie od wyboru te propozycje to gwa-
rancja, że aranżacja zawsze się uda, dobierz 
tylko kontrastowe dodatki.



02. Kompozycja

Kieruj się odpowiednim doborem typów do funkcji, 
którą chcesz prezentować, np. projektując pokój dzienny, 
nie stosuj brył typowo sypialnianych czy łazienkowych.

Klienci preferują porządek, czystość oraz logiczne rozmieszczenie produktów. Szukają w ekspozycji go-
towych podpowiedzi, zestawów stylizacyjnych i odpowiednio dobranych dodatków. Nabywca chce 
widzieć, że to, co kupuje, jest modne aby móc przenieść gotowe rozwiązania do własnego mieszkania.

Unikaj układów schodkowych. Komponuj zestawy przy 
zastosowaniu różnic w wysokościach brył.

Rozróżnij funkcje
Staraj się nie łączyć dwóch różnych  
funkcji w jednym boksie (np. strefa 
dzienna i strefa pokoju dziecka).

Swobodny dostęp
Nie zestawiaj mebli w sposób,

który nie pozwala np. na 
otworzenie frontu.

Pamiętaj o kompozycji
Nie skupiaj głównych układów  

na bokach. Buduj układy  
w oparciu o punkt centralny.
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Intensywny Niebieski
NCS S 3010-B

Świeża Mięta
NCS S 2010-B50G

Szałwiowa Zieleń
NCS S 3005-B80G

Ciemna zieleń
NCS S 6005-G20Y

Pikantna Musztarda
NCS S 3010-Y10R

Przydymiony Róż
NCS S 2010-R

Szmaragdowa Zieleń
NCS S 6030-B30G

Biały
NCS S 0500-N

Kolekcja NOVI
Niezobowiązującą bazą do prezentacji po-
koju młodzieżowego będzie miętowy odcień 
zieleni. Równie dobrym rozwiązaniem jest 
przydymiony róż.

Kolekcja NOVI 
W wersji dziennej Novi na niebieskim tle wy-
gląda kojąco, ale jeśli szukasz ożywienia - za-
stosuj pikantną musztardę. Oba kolory reko-
mendujemy do stosowania solo, ale możesz je  
również łączyć z neutralną szarością np. NCS  
S 3500-N.

Kolekcja NUBI
Ciemna zieleń na ścianie centralnej w połą-
czeniu z białym kolorem na ścianach bocz-
nych to doskonałe tło dla Nubi. Taki zestaw 
ociepli industrialny charakter kolekcji.

Kolekcja VISTO
Visto na modnej szałwiowej zieleni będzie 
prezentować się elegancko, ale jeśli szukasz 
czegoś bardziej wystrzałowego - postaw na 
szmaragdową zieleń (nie stosuj tego koloru 
solo, zestaw go z szarością np. NCS S 3500-N).



04. Swobodny dostęp

05. Oświetlenie w punktach sprzedaży

Oświetlenie zastosowane w punkcie sprzedaży można podzielielić na: ogólne (do tej grupy zalicza-
my także oprawy akcentujące) i oświetlenie produktowe czyli stosowane w meblu. Nie ma wąt-
pliwości co do tego, iż dobre oświetlenie sklepu ma pozytywny wpływ na zachowania zakupo-
we Klientów. Należy pamiętać, że zbyt mocne światło nie buduje pozytywnej atmosfery, sprawia,  
iż Klient staje się nerwowy i zmęczony. Za słabe z kolei powoduje, że wnętrze staje się ponure, a produkt 
wygląda nieatrakcyjnie.
Przy zastosowaniu ogólnego oświetlenia sklepu należy pamiętać, aby nie oświetlać blatów me-
bli, tylko ich front, nie kierować światła na przechodzących Klientów i unikać jego odbijania się  
w witrynach.
Oświetlenie produktowe z roku na rok odgrywa coraz ważniejszą rolę. Pamiętaj, że mebel z zastosowa-
niem oświetlenia wewnętrznego prezentuje się atrakcyjnie i zwraca uwagę, tworzy klimat całego wnę-
trza.

Pamiętaj o montażu
oświetlenia konstrukcyjnego.

Pamiętaj o montażu
oświetlenia opcjonalnego.

03. Poprawna prezentacja = maksymalna widoczność

Każda przestrzeń ekspozcyjna, mała czy duża, potrzebuje punktu centaralnego, na którym spocznie oko 
Klienta. Najczęściej spotykanym błędem przy tworzeniu ekspozycji jest umieszczanie kluczowych zesta-
wień mebli na bocznych ścianach z pozostawieniem dużej przestrzeni pośrodku boksu. 

Buduj układy w oparciu o punkt centralny. Pamię-
taj, że również kierunek przemieszczania się Klien-
tów ma wpływ na sposób postrzegania ekspozycji. 
Jeżeli ruch jest od lewej strony, to punkt centralny 
powinien być przesunięty w lewo.

Prawidłowy przykład układu z punktem centralnym przesuniętym 
w prawo z zastosowaniem funkcji pokoju dziennego.

Prawidłowy przykład układu z zastosowaniem funkcji pokoju młodzieżowego. Prawidłowy przykład układu z zastosowaniem funkcji sypialni.
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Każdy produkt powinien być dobrze widoczny,
zapewnij swobodny dostęp przy założeniu,  
że minimalna szerokość przejścia to 80 cm. 

Unikaj barier! Nie ustawiaj mebli w sposób, 
który utrudni do nich dostęp czy nie pozwoli 
na pełną prezentację funkcji.



08. Materiały zdjęciowe do pobrania
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INDUSTRIALNY
Wiodące trendy w 2019 / 2020 roku

złagodzony i ocieplony

Maksymalizm w dekorze
Unidekory ustępują miejsca wyrazistym 
‚‚drewnianym’’ wybarwieniom  
i kontrastowym zestawieniom.

Metalowe konstrukcje
Cienkie, drewniane nóżki typowe dla stylu 
skandynawskiego czy vintage zastąpiono 

stelażami z metalu.

Rattan w salonowej odsłonie
Plecionki wypadną świetnie w ogrodzie 
i na tarasie, ale równie dobrze 
jest im we wnętrzach.

1. Alyssa Strohmann, www.unsplash.com / 2. Podkładka Lattad, www.ikea.pl / 3. Miljo Brooklyn, www.markslojd.pl / 4. Płócienna poszewka H&M Home, www2.hm.com

Kolekcja: Cordoba

2.

4.

3.

1.

Kolekcja: Cordoba

Kolekcja: Nubi

Lofty są dziś jednymi z najbardziej pożądanych 
rozwiązań mieszkaniowych, ale styl industrialny  
z powodzeniem wdziera się do naszych mieszkań 
w blokach, kamienicach i domów jednorodzin-
nych. Jednakże zgodnie z mottem „mniej znaczy 
więcej” – stopniowo zatraca swoją surowość. Poja-
wia się w nim coraz więcej naturalnych akcentów, 
np. z jasnego drewna czy plecionek, które ocie-
plają surowe wnętrza.

POSM (Point of Sale Materials), są jednym z najczęstszych sposobów promocji produktów, to materiały 
reklamowe oraz informacyjne. Ich skuteczność opiera się głównie na bezpośrednim kontakcie Klienta  
z produktami, mają za zadanie pomagać w wyborze oferty i podjęciu decyzji o zakupie.

Wszelkie materiały graficzne (rendery / zdjęcia 
brył, aranżacje, logotypy oraz animacje) są do-
stępne do pobrania na serwerze FTP pod adresem  
ftp://meblewojcik.pl/

Każdy Klient marki Meble Wójcik posiada hasło 
dostępu do serwera FTP i tam pobiera na swój 
komputer materiały, które są mu potrzebne do 
przygotowania ulotek reklamowych bądź wyko-
rzystania na stronie internetowej salonu.

Jeśli nie posiadasz instrukcji korzystania z ftp  
lub masz pytania, prosimy o kontakt 
z Działem Marketingu.

06. Materiały POSM

07. Ekspozycyjna check lista
    Sprawdź!

Fronty wypoziomowane, 
Bryły przymontowane  
do ścian - kwestia 
bezpieczeństwa,
Podłączone oświetlenie 
- konstrukcyjne i opcjonalne,
Zachowany swobodny 
dostęp do mebli,
Po montażu - usunięte 
ślady palców.

Salony posiadające w ofercie meble marki Meble 
Wójcik mają możliwość zamówienia plakatów 

z listą typów. Pamiętaj, że plakat powinien być 
dobrze widoczny i dostępny dla Klienta.



NATURA
Wiodące trendy w 2019 / 2020 roku

inspirująca kolorami ziemi

W czasach, gdy smog jest problemem większości 
dużych miast, nie można pozostać obojętnym na 
kwestie zdrowia. Dlatego właśnie kolejny tegorocz-
ny trend to zdrowy dom. Chodzi tu o stworzenie 
przyjaznych warunków, które będą miały dobry 
wpływ na zdrowie i samopoczucie. 

‚‚Melanżowe’’ sploty
ponownie wkroczyły na salony.

Geometryczne wzory
i ich regularne kształty to dobry 
sposób na wprowadzenie 
poczucia harmonii.

Nieoczywiste połączenia
Wciąż królujący klasyczny dąb połączył się 

z nowoczesnymi strukturami dekorów 
a’la tablice kredowe czy szczotkowane 

przypominjące stal powierzchnie.

Wszechstronny kamień
Popularny rysunek doczekał się 
swoich odpowiedników w dekorach płyt 
drewnopochodnych, tkaninach i dekoracjach.

W kolorach dominuje późne lato
Nasycone barwy z naciskiem na dojrzałą 
brzoskwinię, dziką zieleń i naturalne akcenty.

Urban jungle - rok 2019 zielenią stoi
Rośliny oczyszczają powietrze, pięknie dekorują, wprowadzają 
żywy akcent przyrodniczy.

Najświeższym nurtem w aranżacji wnętrz są 
pastelowe barwy. Wśród nich prym wiodą  
– living coral (ogłoszony kolorem roku 2019),  
pomarańcz w terakotowym odcieniu, beż, brąz 
w wersji kawy z mlekiem czy delikatna mięta. 
Stanowią one tło dla innych jasnych barw, jak 
również idealną bazę do wprowadzania moc-
niejszych kolorów. 

PASTELOVE
przełamane mocnymi akcentami

21 - 22

Kolekcja: Aviles

Kolekcja: Novi

Kolekcja: Aviles

Kolekcja: Aviles

Wiodące trendy w 2019 / 2020 roku

1. Invictus Tailoring Sneaker, www.unsplash.com / 2. H&M Home, www2.hm.com / 3. Laminat marmur, www.plyty-posert.pl

1.

1.

2.

3.

2.

2.

2.

2.
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Wzór lastryko
Nigdy nie sądziliśmy, że wróci :)
Jednakże obecnie zdobi blaty, kafle podłogowe i ścienne,
przedmioty codziennego użytku oraz dekoracje. 
Jego nieco surowy i minimalistyczny wygląd zyskuje 
na popularności z coraz większą siłą.

Matowe powierzchnie, wzory 
i ciepłe kolory
- te zestawienia zadomowią się we wnętrzach 
w najbliższych sezonach.

Geometryczne, czyste formy
mebli i dodatków doskonale wypadają we  

wnętrzach. Pokochają je zarówno przestrzenie  
loftowe, jak i te z nutą skandynawską.

Na topie od kilku sezonów
W tym roku wciąż jedną 
z najmodniejszych tkanin obiciowych  
jest aksamitny welur.

Zaoblone kształty
Chodzi zarówno o meble na planie półkola 
bądź półelipsy, jak i miękkie linie oparć, 
zagłówków oraz podłokietników. 

4.

1. H&M Home, www2.hm.com / 2. Sofa Sora, www.galameble.com / 3. Pościel Terrazzo, hop-design.eu 4. H&M Home, www2.hm.com



Praktyczne kontakty: 

Biuro Obsługi Klienta
Katarzyna Czupryn-Wiśniewska
tel.: (55) 235 94 13
k.wisniewska@meblewojcik.pl

Magdalena Malinowska
tel.: (55) 235 94 15
m.malinowska@meblewojcik.pl

Patryk Bagiński
tel.: (55) 235 94 30
p.baginski@meblewojcik.pl

Dział Marketingu
Anna Biczak
tel.: 785 775 711
a.biczak@meblewojcik.pl

Agata Rak
tel.: 785 775 737
a.rak@meblewojcik.pl

Dział Reklamacji
Magdalena Lubak
Elwira Jarmal
tel.: (55) 235 94 24
reklamacje@meblewojcik.pl

Więcej inspiracji znajdziesz na
www.meblewojcik.pl
oraz na naszym blogu:
„Jak umeblować i nie zwariować”
Zapraszamy także na nasze profile:


