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Na markę f i rmy MEBLARK pracujemy nieprzerwanie od 1990 roku. Wtedy doszl iśmy do wniosku, że 
nasze umiejętności ,  możl iwości  oraz kreatywność pozwolą na stworzenie prężnie działającej  f i rmy, 
wyznaczającej  nowe standardy, bacznie obserwującej  zmieniający się rynek wyposażenia wnętrz i  
szybko reagującej  na oczekiwania i  zapotrzebowania kl ientów. Zaczynal iśmy od produkcj i  mebl i  
kuchennych, szaf z drzwiami przesuwnym oraz wszelakiego rodzaju mebl i  do biur,  mieszkań i  sklepów. 
Przez te wszystkie lata doskonale sprawdzal iśmy się w każdej kolejnej  pojawiającej  s ię w tej  dziedzinie 
życia modzie.

W 2012 roku poszerzyl iśmy naszą ofertę o osłony okienne i  meble wypoczynkowe, dzięki  czemu w 
Państwa mieszkaniach w wielu miejscach pojawić się mogą wyjątkowe meble naszej f i rmy. Za co kl ienci  
cenią nas i  nasze wyroby? Wśród wielu zalet  wymieniają przede wszystkim: profesjonal izm, dokładność, 
terminowość, t rwałość i  funkcjonalność. Na takie opinie pracuje się przez lata.  Mamy pewność, że ten 
czas wykorzystal iśmy idealnie.  Korzystając z naszego doświadczenia Państwo także mają okazję 
zaoszczędzić mnóstwo czasu i  być wyjątkowo zadowolonymi użytkownikami wyrobów marki  MEBLARK.

Każdemu naszemu kl ientowi gwarantujemy zadowolenie!
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ROLETY

Rolety tkaninowe są doskonałym rozwiązaniem w dekoracji 
wszelkiego rodzaju okien. Należą do systemów, które 
ostatnimi laty cieszą się coraz większym zainteresowaniem. 
W naszej ofercie posiadamy rolety wolno-wiszące oraz rolety 
w kasetach aluminiowych, posiadające prowadnice boczne. 
Nasze rolety wykonane są z wysokogatunkowych tkanin, 
dostępnych w szerokiej palecie kolorów. W zależności od 
Państwa preferencji rolety mogą być wykonane z tkaniny 
prześwitującej, bądź całkowicie zaciemniającej, która pozwoli 
skutecznie ochronić pomieszczenie przed wpadającym z 
zewnątrz światłem. Posiadamy również tkaniny trudnopalne, 
które nadają się zarówno do domowej kuchni, jak i do 
eleganckiej restauracji.
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ROLETY RZYMSKIE

Rolety rzymskie są doskonałą formą przystrojenia 
okien w każdym wnętrzu, bez względu na jego 
styl. Świetnie się prezentują w miejscach 
urządzonych nowocześnie, wręcz ascetycznie, a 
we wnętrzach klasycznych, stylowych stanowią 
eleganckie dopełnienie dekoracji. Stanowią także 
niezastąpione zasłony na okna o ograniczonej 
małej powierzchni ścian obok nich, gdzie brakuje 
miejsca na umieszczenie typowych zasłon.



ROLETY RZYMSKIE



ROLETY RZYMSKIE



ROLETY RZYMSKIE



ROLETY DZIEŃ-NOC

Rolety Dzień Noc to wyjątkowe rolety 
wykonane z tkaniny w poziome pasy 
t r a n s p a r e n t n e  i  z a c i e m n i a j ą c e .  
Naprzemienne ułożenie pasów pozwala na 
dowolną regulację stopnia przepływu 
światła. System Dzień Noc dostępny jest w 
kasecie aluminiowej 70 lub 90mm oraz z 
tylnym profilem montażowym.
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PLISY

Plisy to chyba jedna z ciekawszych propozycji w 
systemach przeciwsłonecznych pod względem 
funkcjonalności. Mogą posiadać prawie dowolne 
kształty: prostokąt, trójkąt, trapez czy fragment 
okręgu. Mogą pracować w dowolnie nachylonej 
płaszczyźnie, od pionowej do horyzontalnej. 
Bogata oferta tkanin spełni każde oczekiwania 
pod kątem zarówno dekoracyjności jak i stopnia 
zaciemnienia.
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Żaluzje drewniane oraz aluminiowe to jedne z 
najpiękniejszych przesłon okiennych. Idealnie 
pasują do wnętrz, w których przeważa klasyczna 
linia retro, drewno, bądź aluminium i szkło. 
Doskonale nadają się do przesłaniania większych 
powierzchni, dobrze chronią przed nadmiernym 
nagrzewaniem się pomieszczeń, a szeroka gama 
kolorów idealnie trafi w gust nawet najbardziej 
wymagającego Klienta.
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TASSELS

Tasselsy to nowoczesne akcesoria ozdobne, 
które mogą stanowić ciekawy dodatek do 
przesłon okiennych. Oprócz niezaprzeczalnego 
waloru jakim jest ich piękno, istnieje jeszcze jedna 
zaleta – taka biżuteria sprawia, że produkty stają 
się niepowtarzalne i budzą podziw otoczenia. 
Obciążniki ozdobne znajdują zastosowanie przy 
produktach sterowanych zarówno koralikiem, jak i 
sznurkiem. Biżuteria ta wykonana jest z 
różnorodnych stylowych materiałów (drewna, 
skóry, akrylu, plexiglasu i metalu). Do niektórych 
Tasselsów użyte zostały nawet kryształy 
Swarovskiego, naturalne muszelki, zasuszone 
kwiaty, liście czy źdźbła trawy.
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MEBLE WYPOCZYNKOWE

Firma MEBLARK oferuje wysokiej jakości meble, wyróżniające się  atrakcyjnym 
wzornictwem i oryginalnym stylem.
Oferowane przez nas meble łączą komfort i wygodę użytkowania z charakterystycznym 
designem tworząc wspólną, elegancką i niepowtarzalną całość. Stosowane nowoczesne 
rozwiązania techniczne oraz starannie dobrane, wyselekcjonowane i sprawdzone materiały 
gwarantują funkcjonalność i trwałość mebli. W ofercie naszej firmy przeważają proste i 
nowoczesne, geometryczne i modułowe formy mebli.
W ofercie posiadamy narożniki, fotele i podnóżki oraz modułowe bryły mebli, które posiadają 
nieograniczone możliwości w budowaniu kombinacji i układów mebla.
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