
PRODUCENT MEBLI 
TAPICEROWANYCH





EMILIA MEBLE Sp. z o.o. to rdzennie polski producent mebli tapicerowanych z dużym 
doświadczeniem i szeroką ofertą interesujących modeli mebli. Specjalizujemy się w 
projektowaniu i produkcji wysokiej jakości narożników, kanap, foteli, puf oraz 
zestawów wypoczynkowych. W naszym zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w 
okolicach Poznania (Wielkopolska) wytwarzamy meble, które trafiają głównie do sieci 
handlowych w krajach Unii Europejskiej. Naszą specjalizacją jest rynek niemiecki, 
gdzie trafia ponad 65% naszej produkcji. Nie mniej ważny jest dla nas rynek krajowy, 
gdzie oferujemy nasze meble za pośrednictwem wybranych salonów na terenie całej 
Polski.
 
Dzięki posiadanemu parkowi maszynowemu samodzielnie wykonujemy wszystkie 
elementy naszych mebli.  Współpracujemy z siecią tartaków, które dostarczają nam 
najwyższej jakości surowiec do budowy naszych stelaży - elementów stanowiących o 
trwałości mebli. Tkaniny obiciowe pozyskujemy od szerokiego grona renomowanych 
producentów, którzy od wielu lat współpracują z sieciami handlowymi w krajach 
Europy Zachodniej. Dzięki temu nasi klienci mogą być absolutnie pewni jakości i 
trwałości mebli, które opuszczają naszą fabrykę. Pozwala nam to również 
zaoferować meble w przeogromnym wyborze obić, nie ujętych w standardowej 
ofercie produkcyjnej zamieszczonej w katalogach, broszurach, a nawet w serwisie 
internetowym firmy. Pracownicy współpracujących z nami salonów meblowych 
kontaktując się bezpośrednio z nami będą w stanie pomóc w doborze nietypowych, 
acz dostępnych na rynku tkanin obiciowych.
 
Corocznie opracowujemy i wprowadzamy na rynek nowe modele mebli, utrzymując 
jednocześnie produkcję modeli dotychczas oferowanych. Stale udoskonalamy 
również meble obecne w naszej ofercie. Pozwala to nam utrzymać konkurencyjność 
produktową, a jednocześnie zadbać o pozyskanych wcześniej klientów. Oprócz 
produktów prezentowanych na naszej stronie internetowej oraz w katalogu możemy 
również wytwarzać konkretne modele mebli zgodnie z dokumentacją, którą 
otrzymamy od naszych klientów.
 
Posiadamy własną niewielką flotę aut ciężarowych, które realizują cykliczne dostawy 
mebli do sieci handlowych, do naszych hurtowych klientów w Europie Zachodniej oraz 
do salonów meblowych na terenie całej Polski.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą. Chętnie nawiążemy 
współpracę z nowymi punktami sprzedaży detalicznej na terenie kraju oraz z 
eksporterami poszukującymi fachowych, rzetelnych i wydajnych producentów mebli 
tapicerowanych.



NAROŻNIKI

Wygodny narożnik dla 4 – 5 osób przeznaczony do 
niedużych pomieszczeń. Cechą charakterystyczną jest 
wykończenie boczku w kształcie fali. Dużym atutem 
narożnika jest zastosowanie mechanizmów ruchomych 
zagłówków, co czyni mebel bardzo wygodnym i 
praktycznym. Zamontowana wewnątrz boczku półka 
stanowi funkcjonalny schowek na drobiazgi. Na 
narożnik składają się otomana (prawa lub lewa) oraz 
wózek. Stelaż  wykonany jest z drewna i  płyty 
wiórowej. Siedzisko wyposażone jest w sprężyny faliste 
pokryte wygodną pianką poliuretanową. Zagłówki 
wykonano z pianki. Półka jest elementem dodatkowym 
wykonywanym na życzenie Klienta. Narożnik dostępny 
w wersji prawostronnej i lewostronnej.

Narożnik TORONTO

Wysokość siedziska: 42 cm
Wysokość oparcia: 82 cm
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Narożnik ACAPULCO przeznaczony jest dla osób 
poszukujących nowoczesnego wzornictwa, ceniących 
sobie komfort i przestrzeń. Polecany do wnętrz o  
średniej wielkości. Narożnik wykonany jest na stelażu 
drewnianym. Siedzisko posiada listwy sprężynujące 
pokryte pianką wysokoelastyczną, co razem zapewnia 
wysoki komfort użytkowania. Charakterystyczne są 
wysokie na 12 cm drewniane nóżki, nadające 
narożnikowi strzelisty wygląd. Narożnik posiada funkcję 
spania, a także estetyczny pojemnik na pościel. 
Otomana w meblu jest nieotwierana. Element 
dekoracyjny stanowią poduszki. Narożnik dostępny w 
wersji prawostronnej lub lewostronnej.

Narożnik ACAPULCO

Wysokość siedziska: 40 cm
Wysokość oparcia: 63 cm
Powierzchnia spania: 220 cm x 125 cm

Wymiary



Narożnik NEW YORK to mebel o prostej, klasycznej linii. 
Cechą charakterystyczną mebla jest oparcie zaopatrzone 
w mechanizm umożliwiający jego przesuwanie, dzięki 
czemu możemy zmniejszyć głębokość siedziska, co 
zapewni komfort osobom wysokim, jak i tym o niższym 
wzroście. Konstrukcja narożnika wykonana jest na 
stelażu drewnianym i sprężynach falistych w siedzisku 
jak i w oparciu. Elementy miękkie wypełnione są pianką 
wysokoelastyczną. Narożnik posiada 4- centymetrowe 
metalowe nóżki. NEW YORK dostępny jest w wersji 
prawej lub lewej.

Narożnik NEW YORK

Wysokość siedziska: 39 cm
Wysokość oparcia: 89 cm
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Narożnik BARCELONA  to mebel o prostej, nowoczesnej  
linii. Wygodne oparcie zapewniają poduszki wypełnione 
wysokoelastyczną pianką odporną na odkształcenia. 
Siedzisko posiada sprężyny typu bonell pokryte pianką 
poliuteranową. Konstrukcja narożnika wykonana jest na 
stelażu drewnianym i płycie wiórowej. Mebel podparty 
jest na chromowanych nóżkach wysokości 4,5 cm 
wykonanych z wytrzymałego tworzywa. Narożnik 
posiada dodatkowo dużą pufę, która może śmiało pełnić 
funkcję ławy, a dostawiona do narożnika daje możliwość 
spania. Mebel idealny do przestronnych nowoczesnych 
wnętrz.

Narożnik BARCELONA

Wysokość siedziska: 43 cm
Wysokość oparcia: 76 cm
Powierzchnia spania: 292 cm x 147 cm 
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Narożnik SOFIA to mebel o prostej, nowoczesnej 
linii. Ostre kształty nadają meblu klasyczny, 
uniwersalny  charakter pasujący do każdego 
wnętrza. Ozdobą mebla są kontrastowe poduszki. 
Konstrukcja narożnika wykonana jest na stelażu 
drewnianym z płytą wiórową. Siedzisko i oparcie 
wypełnione są  pianką wysokoelastyczną na 
listwach sprężynujących. Mebel wsparty jest na 
1,5–centymetrowych nóżkach z tworzywa 
sztucznego. Narożnik posiada funkcję spania. W 
rozkładanym wózku znajduje się skrzynia na 
pościel. Istnieje możliwość wyboru otomany 
prawej lub lewej.

Narożnik SOFIA

Wysokość siedziska: 44 cm
Wysokość oparcia: 69 cm
Powierzchnia spania: 200 cm x 116 cm
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Wygodny narożnik dla 4 osób przeznaczony do 
niedużych pomieszczeń. Bardzo nowoczesny 
design zawdzięcza połączeniu skóry ekologicznej z 
tkaniną oraz chromowym nóżkom wysokości 10 
cm. Cechą charakterystyczną jest wykończenie 
boczku w kształcie fali. Głębokie siedziska z 
dekoracyjnymi poduszkami zapewniają komfort 
użytkowania. Na narożnik składają się otomana 
(prawa lub lewa) oraz wózek. Stelaż  wykonany 
jest z drewna i  płyty wiórowej. Siedzisko 
wyposażone jest w sprężyny faliste pokryte 
wygodną pianką poliuretanową. 

Narożnik PRAGA

Wysokość siedziska: 42 cm
Wysokość oparcia: 63 cm
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11
3 

cm

196 cm 22
0 

cm

306 cm

113 cm



07

Bardzo nowoczesny, duży narożnik wsparty na 
metalowych okrągłych nóżkach (wysokość 5 cm). 
Bardzo głębokie siedziska pokryte pikowaną kołderką. 
Oparcie stanowią duże miękkie poduszki wypełnione 
grubą pianką wysokoelastyczną. Konstrukcja 
narożnika opiera się na drewnianym stelażu i płycie 
wiórowej. Wypełnienie siedziska stanowią sprężyny 
bonellowe pokryte pianką wysokoelastyczną, które 
zapewniają wysoki komfort użytkowania. Możliwość 
wyboru otomany prawej lub lewej.

Narożnik MANAMA

Wysokość siedziska: 42 cm
Wysokość oparcia: 69 cm
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Nowoczesny design, prosta linia i ozdobne pikowane 
przeszycia to atuty narożnika ASMARA. W skład 
narożnika wchodzą otomana oraz wózek. Stelaż 
wykonany jest z drewna, pokryty listwami 
sprężynującymi, sprężynami typu bonell oraz pianką 
odporną na deformacje. Dodatkowo w podłokietnikach 
zastosowano specjalne mechanizmy, które czynią je 
ruchomymi, a w oparciu zastosowano mechanizmy 
umożliwiające ich przesuwanie w przód i w tył. 
ASMARA to bardzo wygodny narożnik przy 
jednocześnie niedużych gabarytach. Mebel wsparty 
jest na ozdobnych chromowanych nóżkach.

Narożnik ASMARA

Wysokość siedziska: 41 cm
Wysokość oparcia: 91 cm

Wymiary
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Bardzo wygodny narożnik z długą otomaną 
(możliwość wyboru prawej lub lewej). Głębokie 
siedziska spłycają wałeczki z ozdobnymi guzikami po 
bokach. Cechą charakterystyczną jest zastosowanie 
na siedzisku dekoracyjnej kołderki z przeszyciami 
oraz guzikami. Mebel idealny dla osób ceniących 
komfort i wygodę. Stelaż wykonany jest z  płyty 
wiórowej, wzmacniany elementami drewna. 
Siedzisko i oparcie wypełnione są pianką 
wysokoelastyczną na stelażu ze sprężyny falistej. 
Narożnik posiada metalowe nóżki wysokości 6 cm.

Narożnik TOKYO

Wysokość siedziska: 39 cm
Wysokość oparcia: 82 cm
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Nowość na polskim rynku – narożnik modułowy. 
Jest to mebel przeznaczony do dużych, 
nowoczesnych wnętrz. Idea tego mebla polega na 
możliwości komponowania ze sobą dowolnych 
elementów. Producent przewidział następujące 
elementy:
- siedzisko jednoosobowe
- siedziko dwuosobowe
- siedzisko trzyosobowe 
- element narożny
- otomana
- fotel
Istnieje możliwość oddzielnego zakupienia i 
zestawienia ze sobą dowolnych elementów w 
zależności od potrzeb i wielkości pomieszczenia. 
Konstrukcja mebla opiera się drewnianych 
stelażach. Siedziska wykonano w oparciu o 
sprężyny faliste oraz piankę wysokoelastyczną - 
podobnie jak oparcia. Mebel podparty jest na 
drewnianych nóżkach wysokości 5 cm. 

Mebel modułowy FERRERA

Dla każdego elementu:
Głębokość siedziska: 75cm
Wysokość siedziska: 41 cm
Wysokość do najwyższego punktu: 89 cm

Wymiary
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HAWANA to narożnik, który doskonale sprawdzi się 
w niedużych pomieszczeniach. Zapewni nie tylko 
wysoki komfort użytkowania, ale również spełni 
dodatkową ważną rolę, jaką jest funkcja spania. 
Narożnik składa się z otomany oraz wózka. 
Konstrukcja mebla opiera się na drewnianym 
stelażu i sprężynach falistych typu “B” oraz grubej 
piance odpornej na odkształcenia. Dodatkowym 
atutem narożnika jest skrzynia na pościel 
umieszczona w otwieranej otomanie. Mebel 
podparty jest na drewnianych nóżkach.

Narożnik HAWANA

Wysokość siedziska: 41,5 cm
Głębokość siedziska: 65 cm
Powierzchnia spania: 200 cm x 126 cm
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OSLO to klasyczny, a zarazem nowoczesny narożnik z 
funkcją spania. Nowoczesny design kreują niskie, a 
zarazem głębokie siedzisko, proste kształty oraz  duże, 
kontrastowe poduszki zapewniające wygodę 
siedzenia. Na narożnik składają się otomana oraz 
wózek. Konstrukcja mebla opiera się na drewnianym 
stelażu oraz listwach sprężynujących i sprężynach 
typu bonell pokrytych wysokoelastyczną pianką. Dużą 
zaletą narożnika jest skrzynia na pościel. Mebel opiera 
się na ośmiu drewnianych nóżkach.

Narożnik OSLO

Wysokość siedziska: 44 cm
Wysokość oparcia: 72 cm
Powierzchnia spania: 225 cm x 122 cm
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TKANINY

ANIMALS 01 ANIMALS 02 ANIMALS 03 ANIMALS 04

ANIMALS 05 ANIMALS 06 ANIMALS 07 ANIMALS 08

ANIMALS 09 ANIMALS 10 ANIMALS 11 ANIMALS 12

IBIZA 01 IBIZA 08 IBIZA 14 IBIZA 15

IBIZA 18 LAWA 01 LAWA 02 LAWA 03

LAWA 04 LAWA 05 LAWA 06 LAWA 07

LAWA 08 LAWA 09 LAWA 10 LAWA 11

LAWA 12 LAWA 13 LAWA 14 LAWA 17

LEN 02 LEN 03 LEN 08 LEN 10

LEN 27 MIRACLE 01 MIRACLE 02 MIRACLE 08

MIRACLE 09 SIC 01 SIC 02 SIC 03
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SIC 04 SIC 05 SIC 06 SIC 07

SIC 08 SIC 09 SIC 10 SIC 11

SIC 12 SIC 13 SIC 14 SIC 15

SIC 16 SIC 17 SIC 18 SIC 19

SIC 20 SIC 21 SIC 22 SIC 23

SIC 24 SIC 25 SIC 26 SIC 27

SIC 28 SIC 29 SIC 30 SIC 31

SIC 32 SIC 33 SIC 34 SIC 35

SIC 36 SIC 37 SIC 38 SOFT 03

SOFT 10 SOFT 11 SOFT 15 SOFT 17

SOFT 18 SOFT 29 SOFT 30 SOFT 31

SOFT 32 SOFT 66

Pełna oferta wzorników tkanin dostępna jest na naszej stronie: 
www.emiliameble.com.pl
Producent zastrzega sobie prawo do nieznacznych różnic w kolorystyce tkanin. 
Odcienie tkanin w różnych partiach produkcyjnych mogą się od siebie widocznie różnić. 
Rzeczywiste wymiary mebli mogą nieznacznie odbiegać od tych podanych w katalogu





www.emiliameble.com.pl

Emilia Meble Sp. z o.o.
ul. Polwicka 16, Łękno

63-020 Zaniemyśl
NIP: 7861698750

tel. +48 61 285 24 60
tel. +48 61 281 91 20
fax +48 61 285 24 60

biuro@emiliameble.com.pl
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