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Dla ceniących naturalne piękno drewna 
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Dla ceniących naturalne piękno drewna 

Firma MEBLE OLEJNIKOWSKI została założona w 1991 roku przez Tadeusza 

Olejnikowskiego. Nazwa przedsiębiorstwa pochodzi od nazwiska założyciela,  

co świadczy o tym, że właściciel ręczy za doskonałą jakość swoich produktów 

własnym nazwiskiem. Pan Tadeusz stopniowo rozwinął swoją firmę z małego 

warsztatu produkującego meble w średnie przedsiębiorstwo. Od początku 

działalności oferta skierowana była dla wymagających klientów co nie uległo 

zmianie do dziś. Nasza firma oferuje wysokiej jakości meble pokojowe w okleinie 

naturalnej oraz z elementami wykonanymi z drewna litego. 

W ofercie firmy znajdziecie Państwo nie tylko meble do pokoju dziennego, sypialni 

czy biura, ale również idealne akcesoria do dekoracji oraz wzbogacenia dowolnego 

wnętrza. Meble charakteryzują się przede wszystkim wysoką jakością, bogatym 

wzornictwem oraz klasyczną stylistyką, a do ich produkcji wykorzystywane są 

nowoczesne maszyny oraz technologie. Produkty wykonywane są z surowców 

wysokiej jakości – drewna litego, oklein naturalnych jak i modyfikowanych.  

Nasza marka niezwykle ceni sobie zadowolenie naszych klientów, dlatego chętnie  

i z niezwykłym zaangażowaniem obsługujemy nie tylko zamówienia hurtowe czy 

detaliczne, ale jesteśmy również przychylni na większość zmian, jakich oczekują 

nasi odbiorcy. Standardy jakości spełniają najwyższe wymogi, począwszy  

od dostaw materiałów po wykonanie i wykończenie. 

MEBLE OLEJNIKOWSKI to nie tylko marka tworzona z wielkiej pasji, to również 

rodzinna tradycja przenoszona z pokolenia na pokolenie oraz staranność włożona  

w każdy detal tak, aby meble, które trafiają do Państwa spełniały nawet najbardziej 

wygórowane oczekiwania. Mamy nadzieję, że nasza pasja włożona w wykonanie 

naszych produktów uczyni Państwa wnętrze przytulnym i pełnym wdzięku.
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Monako

Dla ceniących naturalne piękno drewna 

KOLEKCJA MONAKO to nasza propozycja dla osób szukających  

niebanalnych połączeń. Do jej produkcji została użyta wysokiej  

jakości płyta MDF w połączeniu z litym drewnem dębowym.

Całości dopełniają niepowtarzalne 

olejowane blaty na naturalnej 

okleinie z delikatnymi, regularnymi 

wyfrezowaniami.

WYBARWIENIA

CZYSTA BIEL NATURA
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Monako

Kolekcja dopełniona wyszukanymi 

dodatkami na wzór prowansalski 

przypadnie do serca każdej osobie  

o niebanalnym usposobieniu, 

zaaranżowana na tle ceglastej ściany 

ociepli wnętrze dzięki kolorystyce 

czystej bieli połączonej z ciepłą  

barwą blatów.
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Monako Dla ceniących naturalne piękno drewna 

Witryna
wys. 114 cm
szer. 144 cm
gł. 37 cm

Witryna
wys. 114 cm
szer. 151 cm
gł. 37 cm

Nadstawka
wys. 114 cm
szer. 102 cm
gł. 37 cm

Witryna
wys. 114 cm
szer. 102 cm
gł. 37 cm

Mon 13 Lustro
wys. 85 cm
szer. 169 cm
gł. 4 cm

Mon 15 Lustro
wys. 85 cm
szer. 155 cm
gł. 4 cm

Mon 17 Lustro
wys. 85 cm
szer. 134 cm
gł. 4 cm

Komoda
wys. 90 cm
szer. 146 cm
gł. 46 cm

Mon 5 Komoda
wys. 204 cm
szer. 68 cm
gł. 46 cm

Mon 9 Komoda
wys. 142 cm
szer. 68 cm
gł. 46 cm

Mon 10 Komoda
wys. 114 cm
szer. 68 cm
gł. 46 cm

Mon 11 Komoda
wys. 90 cm
szer. 68 cm
gł. 46 cm

Mon 12 Komoda
wys. 90 cm
szer. 181 cm
gł. 46 cm

Mon 6 Barek
wys. 142 cm
szer. 104 cm
gł. 46 cm

Mon 7 Barek
wys. 142 cm
szer. 104 cm
gł. 46 cm

Mon 8 Barek
wys. 142 cm
szer. 111 cm
gł. 46 cm

Mon 20 RTV
wys. 65 cm
szer. 181 cm
gł. 46 cm

Ława Monako
wys. 60 cm
szer. 120 cm
gł. 65 cm

Stolik Monako
wys. 60 cm
szer. 65 cm
gł. 65 cm

Mon 21 RTV
wys. 65 cm
szer. 167 cm
gł. 46 cm

Mon 25 Regał
wys. 76 cm
szer. 181 cm
gł. 37 cm

Mon 26 Portal kominkowy
wys. 93 cm
szer. 113 cm
gł. 32 cm

Mon 26 Kominek
wys. 93 cm
szer. 113 cm
gł. 32 cm

Mon 22 RTV
wys. 65 cm
szer. 146 cm
gł. 46 cm

Mon 23 RTV
wys. 65 cm
szer. 104 cm
gł. 46 cm

Komoda
wys. 90 cm
szer. 153 cm
gł. 46 cm

Komoda
wys. 90 cm
szer. 104 cm
gł. 46 cm

Komoda
wys. 90 cm
szer. 104 cm
gł. 46 cm

Mon 14 Komoda
wys. 90 cm
szer. 167 cm
gł. 46 cm

Mon 16 Komoda
wys. 90 cm
szer. 146 cm
gł. 46 cm

Mon 18 Komoda
wys. 90 cm
szer. 104 cm
gł. 46 cm

Mon 19 Lustro
wys. 85 cm
szer. 91 cm
gł. 4 cm

Stół Monako
wys. szer. dł.
76 cm 90 cm 140-190 cm
76 cm 90 cm 160-250 cm
76 cm 100 cm 200-300 cm

Mon 24 Półka
wys. szer. gł.
4 cm 91 cm 25 cm
4 cm 134 cm 25 cm
4 cm 155 cm 25 cm
4 cm 169 cm 25 cm

Krzesło Mon 1 Krzesło Mon 2 Krzesło Mon 3 Krzesło Mon 4

Mon 1 Mon 2 Mon 3 Mon 4

Kolekcja występuje w DWÓCH WERSJACH: DECOR DREWNO DECOR SZLIF

Szerokość i wysokość regału 
również wg zamówienia.
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Milano 2014 Wenus Stylowa I

Querqus Diana Stylowa II

DiamentFala

Inne kolekcje

Wszystkie wymiary w katalogu podano w centymetrach. Niniejszy katalog jest publikowany jedynie w celach informacyjnych.  
Niektóre artykuły prezentowane na zdjęciach aranżacyjnych stanowią jedynie dekorację i nie są na sprzedaż. 
Kolory zamieszczone w katalogu mogą odbiegać od rzeczywisctości.
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MEBLE Olejnikowski

www.olejnikowski.pl
www.facebook.com/mebleolejnikowski
 
97-500 Strzałków k/Radomska
ul. Kochanowskiego 4
tel./fax +48 44 685 38 68

SALON FIRMOWY
Radomsko, ul. 11 listopada 2B
tel. +48 44 680 10 77

STOISKO FIRMOWE
Rzgów k/Łodzi
Nowy Porlos hala A stoisko 142
tel. +48 697 995 854


