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kuchennych.



nowoczesny 
styl,
wysmakowane 
wzornictwo.



 

Tworząc nasze produkty pragniemy sprawić, aby Państwa dom 
stał się azylem. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i propozycje, 

a marzenia klientów staramy się przekształcić w rzeczywistość.

W produkcji mebli kuchennych specjalizujemy się od  
1998 roku. Nasze doświadczenie sprawia, że meble 
wykonane przez nas są trwałe, ergonomiczne oraz 

posiadają niepowtarzalną estetykę. Produkowane są 
na indywidualne zamówienie co sprawia, że każda 
kuchnia jest inna, różnią się od siebie rozmiarem, 

układem przestrzennym, kolorystyką.

 Klientom ceniącym klasykę i piękno naturalnych 
materiałów oferujemy bogatą gamę frontów drew-

nianych. Szeroka paleta kolorów lakierów dostępnych 
w macie lub połysku oraz niezliczona ilość wzorów 

człowiek wędruje 
po świecie 
w poszukiwaNiu tego, 
czego mu trzeba 
i wraca do domu, by 
tutaj to znaleźć.

George moore
światowej klasy poeta

doskonale skomponowana 
przestrzeń w państwa domu.

profil i wartości

fornirów to propozycja skierowana do odbiorców 
poszukujących nowoczesnych i minimalistycznych 

rozwiązań. W naszym asortymencie posiadamy fronty 
laminowane oraz pokryte laminatem wysokociśnie-

niowym HPL. Klientom ceniącym niepowtarzalność 
i niezwykły design proponujemy pełne lub ażurowe 
panele dekoracyjne, szkło lakierowane i foto, fornir 

kamienny, a także fronty stalowe i wykonane z płyty 
OSB. Podążając za najnowszymi trendami w procesie 
produkcyjnym materiałów wykończeniowych, wpro-
wadziliśmy do naszej oferty wyjątkowo wytrzymały 

produkt jakim są spieki kwarcowe.



Naszym głównym celem jest 
zaspokojenie potrzeb klienta. 

niepowtarzalny design.
wysoka funkcjonalność i trwałość.

nagrody i wyróżnienia

Nasze kuchnie są nagradzane prestiżowymi wyróżnieniami  
za wysokiej jakości wzornictwo.

Realizowane przez nas kuchnie są zawsze dopasowane do 
wymagań klienta. Oferując Państwu sprawdzony proces 
projektowania i realizacji zapewniamy najwyższą jakość. 

Nasze meble powstają pod okiem 
wyspecjalizowanych i odpowiednio 
przeszkolonych mistrzów meblarstwa. 

atrybuty marki benefity marki

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszyno-
wym, profesjonalnym personelem oraz wysokiej 
jakości materiałami. Naszym klientom oferu-
jemy pełną obsługę związaną z wykonaniem 
zabudowy wnętrza kuchennego, jadalni, salonu, 
łazienki i innych pomieszczeń. Indywidualne 

Wyjątkową jakość i estetykę wykończenia 
gwarantuje zaangażowanie rzemieślników, 
a przede wszystkim unikatowe, ręcznie 
wykonane meble, które zapewnią Państwu 
indywidualność i pełną satysfakcję.  

podejście do klienta gwarantuje dobrze zapro-
jektowane i wykonane meble. Zachęcamy do 
zapoznania się z naszą ofertą, mając nadzieję, że 
poświęcony czas nie będzie dla Państwa stracony.



iNtrygujĄce
formy i kształty

Nasze realizacje



bar line

#01

Nasze realizacje

Kuchnia Bar_line 01 to połączenie nowocze-
snej stylistyki z surową formą stali. Kompo-
zycję stanowią trzy proste, harmonizujące ze 
sobą bryły. 



bar line

#01



bar line

#02

Nasze realizacje

Kuchnia Bar_line 02 to proste,  
minimalistyczne rozwiązanie. Chłodny, szary od-
cień lakieru w macie zostaje przełamany okleiną 

o wyrazistym usłojeniu. 



bar line

#02



solaris
Nasze realizacje

Duża powierzchnia blatów roboczych czyni kuchnię 
niezwykle funkcjonalną, a zaokrąglone narożniki szafek 

oraz wyprofilowane fronty sprawiają, że stanowi ona 
wyjątkowy element wystroju wnętrza.



mocca
Nasze realizacje

Nowe trendy w aranżacji wnętrz dodają nam odwagi. 
Połączenie ciemnej okleiny i białego, połyskliwego 
lakieru wprowadza do kuchni mocny kontrast. Bezu-
chwytowe fronty szafek tworzą czystą linię.



d-line

#01

Nasze realizacje

Nowoczesność, funkcjonalność oraz idealna gładkość 
powierzchni zachwycają swą formą. Połysk bieli dopełnio-
ny naturalnym, ciepłym drewnem zapewnia równowagę 
kolorystyczną wnętrza.



poNadczasowa

klasyka



Cristal to kuchnia klasyczna w stylu angielskim. 
Białe fronty oraz dębowe blaty w naturalnym, 
ciepłym kolorze nadają jej przytulny, sielski 
charakter. 

cristal
Nasze realizacje



moderna
Nasze realizacje

Trwałość, piękno i elegancja – te słowa doskonale 
opisują kuchnię w stylu angielskim. Sprzęt AGD 

zamknięty w dominującej formie świetnie uzupeł-
nia otwartą przestrzeń nad blatem. Każdy dzień 
spędzony kuchni Modern będzie przyjemnością.



nodos 
Nasze realizacje

Małe wnętrze nie jest przeszkodą w zróżnicowaniu 
zabudowy kuchennej. Do tego wyraźna struktura 
drewna i sęki zbliżają nas do natury. Fronty olcha 

retro sękata.



kuchnia

forno

Nasze realizacje

Struktura frontów kuchni Forno zachwyci każdego 
miłośnika mebli rustykalnych. Wpasują się one 
doskonale do historyzującego wnętrza. Meble 
kuchenne wykończone z dbałością o detal zyskają 
uznanie każdego odwiedzającego Państwa dom.



serdecznie zapraszamy 

do naszych punktów 

zamówień. Naszym klieNtom 

oferujemy pełNĄ obsługę 

zwiĄzaNĄ z wykoNaNiem 

zabudowy wNętrza 

kucheNNego, saloNu, 

jadalNi, łazieNki i iNNych 

pomieszczeń.

Cuprum Arena
ul. Sikorskiego 20

59-300 Lubin

projektant: +48 508 502 505
e-mail: cuprum@meblejanas.pl

Janas
Studio Mebli Kuchennych

ul. Fabryczna 6
64-100 Leszno

projektant: +48 508 502 508 
e-mail: leszno@meblejanas.pl

Giant Meble
ul. Brucknera 32-34

51-411 Wrocław

projektant:  +48 506 506 111
e-mail: wroclaw@meblejanas.pl

ul. Wielkopolska 4
Cieszyn k/ Odolanowa

63-435 Sośnie

tel.: + 48 62 739 33 11
tel. kom.: +48 503 503 490

www.meblejanas.pl

zakład produkcyjny
salon firmowy

lubin lesznowrocław

punkty sprzedaży

kontakt

Dział handlowy
e-mail: biuro@meblejanas.pl 

Projekty i wyceny
e-mail: salon@meblejanas.pl

Sekretariat
e-mail: info@meblejanas.pl

Serwis gwarancyjny
e-mail: serwis@meblejanas.pl



www.meblejanas.pl


