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MARBET STYLE – Tworzymy z pasją
Misją Marbet Style jest dostarczanie rzeczy pięknych, wytwarzanych w oparciu 
o autorskie projekty wyróżniające się nieszablonową estetyką. Pragniemy, by nasze 
produkty odzwierciedlały coś więcej niż najnowsze trendy modowe czy najwyższe 
standardy ergonomii. W naszej wizji meble nie tylko zapewniają wygodę, lecz 
również potrafią spełniać marzenia o pięknych wnętrzach z indywidualną duszą. 
Zespół Marbet Style tworzą ludzie z pasją, ceniący niezależność kreacji i świeże 
spojrzenie na przedmioty użytkowe. Kreatywność jest dla nas najwyższą wartością, 
dlatego wspieramy młodych, polskich projektantów. To dzięki ich zaangażowaniu 
i pasji tworzenia możemy przedstawić Państwu oryginalne kolekcje, wykonane 
z dbałością o szczegół.  Paleta niespotykanych barw i faktur wraz z awangardowymi 
formami składają się na niepowtarzalne dzieła sztuki, inspirowane pięknem 
otaczającego nas świata. Z umiłowania dobrego designu wciąż poszukujemy nowych 
form wyrazu, które pozwolą jak najpełniej oddać indywidualną wizję projektanta. 

MARBET Sp. z o.o.
 
Centrala:
tel. 33/ 812 71 00
fax 33/ 812 71 03

www.marbet.com.pl

Sprzedaż mebli:
tel. 33/ 812 72 94
fax 33/ 812 72 16

office@marbetstyle.eu

www.marbetstyle.eu

Pod marką Marbet Style, firma 
Marbet oferuje eleganckie, autorskie 
kolekcje mebli. Meble tapicerowane 
charakteryzują się najwyższą jakością 
wykonania, estetyką oraz niezwykłą 
funkcjonalnością. 

Szanujemy jednocześnie naturalne otoczenie, którego oryginalne formy stanowią niewyczerpane źródło natchnienia. 
Wdrażane przez nas technologie są w pełni bezpieczne dla środowiska.
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