
 NOWOCZESNE 
 MEBLE DO KUCHNI 
ORAZ DO KOMPLEKSOWEGO 
URZĄDZENIA DOMU



 NOWOCZESNY 
 STYL, 
 WYSMAKOWANE 
 WZORNICTWO 
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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 kuch-
nia jest inna, różnią się od siebie rozmiarem, układem 

przestrzennym, kolorystyką.

 Klientom ceniącym klasykę i piękno naturalnych ma-
teriałów oferujemy bogatą gamę frontów drewnianych. 

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

Doskonale skomponowana 
przestrzeń w Państwa domu

Profil i wartości

to propozycja skierowana do odbiorców poszuku-
jących nowoczesnych i minimalistycznych rozwią-

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

niowym HPL. Klientom ceniącym niepowtarzal-
ność i niezwykły design proponujemy pełne lub ażu-

rowe 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 wykończenio-
wych, wprowadziliśmy do naszej oferty wyjątkowo 

wytrzymały produkt jakim są spieki kwarcowe.

Autoryzowany dystrybutor firmy Barazza
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Naszym głównym celem jest 
zaspokojenie potrzeb klienta 

Niepowtarzalny design.
Wysoka funkcjonalność i trwałość.

Najwyższe standardy 
jakościowe

Nagrody i wyróżnieniaRealizowane 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 oferujemy 
pełną obsługę związaną z wykonaniem zabudo-
wy wnętrza kuchennego, jadalni, salonu, łazienki 
i innych pomieszczeń. Indywidualne podejście 

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

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

Nasze meble kuchenne spełniają normę PN-EN 14749:2007 
określającą, m.in. odporność powłoki lakierniczej frontów na 
chemię i uszkodzenia mechaniczne, wytrzymałość szafek, półek 
i szuflad na obciążenia, jakość działania prowadnic i zawiasów. 

Zamawiając nasze meble mogą być Państwo pewni jakości 
potwierdzonej certyfikatami i wieloletnim doświadczeniem.

Nasze kuchnie są nagradzane prestiżowymi 
wyróżnieniami za wysokiej jakości wzornictwo.
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 JANAS. 
 WIĘCEJ NIŻ KUCHNIA 

Projektujemy meble nie tylko do kuchni,  
ale do wszystkich pomieszczeń, pozwalając 
zaaranżować spójną przestrzeń w całym domu

N ASZE  R E AL IZACJ E



N ASZE  R E AL IZACJ E1110

Kuchnia Fenix to nowoczesny, otwarty design, 
stawiający na oryginalne, a przy tym bardzo 
praktyczne rozwiązania. Elementy z jasne-
go drewna wprowadzają niebanalny kontrast 
z ciemnym tłem, przypominającym głębię sceny. 
Na pierwszym planie uwagę przykuwa blat 
z naturalnym, wyrazistym usłojeniem czy pomy-
słowe wykorzystanie podświetlenia. 

 FENIX 



N ASZE  R E AL IZACJ E1312

 D-LINE_03 

W tej aranżacji postawiono na bardzo modną 
biel, która doskonale skomponowała się z cie-
płem drewnianego blatu i okładziną na ścianę. 
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Eclips to kompaktowa aranżacja, harmonijnie 
łącząca elegancką biel z ciemną, głęboką barwą 
drewna. Funkcjonalne i bardzo elastyczne roz-
wiązania sprawiają, że korzystanie z tej kuchni 
na co dzień będzie przyjemnością.

N ASZE  R E AL IZACJ E

 ECLIPS_01



1716 N ASZE  R E AL IZACJ E

 BAR_LINE 

Kuchnia Bar line ożywia wyobraźnię. 
Ta aranżacja od razu wprowadza w dobry 
nastrój, tworząc nietuzinkowe miejsce dla re-
laksu i spotkań. W całość spójnie i pomysłowo 
wpisane są elementy funkcjonalne. 
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Ekscytująca aranżacja. Tu królują dynamiczne, modne 
kontrasty w doskonale dobranych proporcjach oraz 
spójnie wkomponowane w całość, fantazyjne detale. 
Duża powierzchnia blatów roboczych czyni kuchnię 
Black&White bardzo funkcjonalną. 

N ASZE  R E AL IZACJ E

 BLACK & WHITE 
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Biel w połączeniu z jasnym drewnem przyjem-
nie rozświetlają wnętrze i optycznie otwierają 
przestrzeń. Bezuchwytowe fronty szafek tworzą 
nowoczesną linię. Aranżacja doskonale wykorzy-
stuje potencjał przestrzeni. 

N ASZE  R E AL IZACJ E

 D-LINE_04 



N ASZE  R E AL IZACJ E2322

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

 D-LINE_05 
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Minimalistyczna, a przy tym odważna i niezwykle klarowna 
stylistyka. Bar line 11 łączy czystą formę z ergonomią i kom-
fortem użytkowania na najwyższym poziomie. Jasne drewno 
ociepla surową, nieco futurystyczną aranżację.

N ASZE  R E AL IZACJ E

 BAR LINE_11 



 PONADCZASOWA 
 KLASYKA 

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

N ASZE  R E AL IZACJ E

 CRISTAL 
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Przyjazny porządek przestrzeni, stonowane, 
spójne kolory oraz ciekawe elementy stylu retro. 
Kuchnia Royal to ponadczasowa aranżacja, bu-
dzące tylko pozytywne skojarzenia z przytulną 
atmosferą domowego ogniska. Na dodatek łatwo 
jej nadać indywidualny charakter. 

N ASZE  R E AL IZACJ E

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

N ASZE  R E AL IZACJ E

 NODOS 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO 

NASZYCH PUNKTÓW ZAMÓWIEŃ. 

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY PEŁNĄ 

OBSŁUGĘ ZWIĄZANĄ Z WYKONANIEM 

ZABUDOWY WNĘTRZA KUCHENNEGO, 

SALONU, JADALNI, ŁAZIENKI I INNYCH 

POMIESZCZEŃ.

POZA OBSŁUGĄ ZWIĄZANĄ 

Z WYKONANIEM MEBLI, 

OFERUJEMY RÓWNIEŻ 

WYPOSAŻENIE KUCHNI 

W URZĄDZENIA AGD 

RENOMOWANYCH MAREK.

ul. Braniborska 14
53-680 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.eu

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
SALON FIRMOWY

PUNKT SPRZEDAŻY
DOMAR

KONTAKT Dział handlowy
e-mail: biuro@meblejanas.pl 

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

Sekretariat

Seekretariat
e-mail: salon@meblejanas.pl

Serwis gwarancyjny
e-mail: serwis@meblejanas.pl



36

www.meblejanas.eu


