
INSPIROWANE NATURĄ 
MATERIAŁY I NOWOCZESNY 
DESIGN  
Meble Wójcik to istniejąca od lat na polskim 
rynku marka, która jest obecna w ponad 200 
salonach meblowych w kraju. Kolekcje cha-
rakteryzują się połączeniem wysokiej jakości 
i oryginalnego designu, przez co są w stanie 
sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej 
wymagających klientów.
Najnowsze kolekcje Meble Wójcik z pewno-
ścią przypadną do gustu osobom, które ży-
jąc w zatłoczonych miastach, pragną cho-
ciaż przez chwilę znaleźć odrobinę wy-
tchnienia. Harmonię i spokój we własnych 
czterech kątach można uzyskać poprzez 
wprowadzenie do swojego mieszkania natu-
ralnych materiałów. Jest to trend, który jest 
coraz silniejszy zarówno na rynku polskim, 
jak i zagranicznym. Nawiązanie do tego nur-
tu widoczne jest w systemach marki Meble 
Wójcik – Summer i Contra.

SUMMER –  ELEGANCKA 
PROSTOTA  
Kolekcja zadowoli wszystkich tych, którzy 
w swoim lokum pragną poczuć się jak pod-
czas wypoczynku na łonie natury. Meble 
w kolorze San Remo z widoczną strukturą 
drewna nadadzą wnętrzu ciepły wygląd. 

Fronty uzupełnione są o delikatne, ciemniej-
sze wstawki, które nadają meblom nietypo-
wy charakter. Dwa rodzaje oświetlenia ledo-
wego, które można opcjonalnie zastosować 
do wybranych brył, zapewnią całości bardzo 
ciekawy efekt. Dzięki rozwiązaniom bezu-
chwytowym meble zachowują prostą formę, 
natomiast szuflady z cichym domykiem oraz 
drzwi z opóźniaczami zwiększają ich funk-
cjonalność. Linia Summer sprawdza się do-
skonale w zestawieniu z ciepłymi, naturalny-
mi kolorami ścian. Po dołączeniu ciekawych 
dodatków wnętrze nabierze domowego, ro-
dzinnego charakteru.

CONTRA – W OPOZYCJI
DO PRZEPYCHU  
Wnętrza, w których czujemy się przytłoczeni 
mnogością kolorów i faktur są dla nas mę-
czące, dlatego też kolekcja Contra skompo-

nowana została z brył o prostych kształtach. 
Korpusy i fronty w naturalnym ocieplą każde 
wnętrze. Barwa mebli nawiązuje do tradycyj-
nych, polskich materiałów. Lekkość drewna 
doskonale kontrastuje z solidnością formy. 
Wrażenie prostoty potęgują również rozwią-
zania bezuchwytowe zastosowane w kolek-
cji. Zestawione ze ścianami w neutralnych 
kolorach oraz skromnymi dodatkami stwo-
rzą wrażenie prostego, ale jednocześnie 
przyjemnego wnętrza. Są to meble dla osób 
ceniących sobie prostotę, styl i przytulny wy-
strój pomieszczenia.
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