MEBLE NA ZAMÓWIENIE
( co wpływa na cenę)
Oferujemy Państwu swoje usługi w zakresie wykonania mebli kuchennych. Więcej o
meblach kuchennych znajdą Państwo w dziale Meble Kuchenne Nasza oferta jest
zawsze indywidualnie dopasowana do oczekiwań klienta i obejmuje wszystkie czynności
od pomiaru, poprzez przygotowanie zestawu mebli zgodnie z potrzebami i sugestiami
klienta, aż do wykonania kompleksowego mebli, transportu, montażu i serwisu
gwarancyjnego.
Produkujemy wszelkiego rodzaju meble takie jak:
·

Meble kuchenne - Klasyczne i nowoczesne,

·

Gabinety - Biblioteki - komody

·

Meble Różne z litego drewna

·

Meble biurowe - biurka, szafy, regały, kontenerki

·

Meble pokojowe - komody, szafki RTV, półki, toaletki, zabudowy,

·

Meble łazienkowe - szafki pod umywalki, zabudowy

·

Szafy i garderoby - zabudowane i wolnostojące. drzwi suwane, otwierane

Meble produkowane w naszej firmie pozwalają w dowolny sposób zaaranżować każde
wnętrze przy zachowaniu optymalnej funkcjonalności i maksymalnym wykorzystaniu
powierzchni. Posiadamy doskonałe maszyny i urządzenia oraz starannie dobraną i
przeszkoloną kadrę pracowniczą - co gwarantuje, że meble zamówione w naszej firmie
będą zawsze wysokiej jakości i zadowolą nawet najbardziej wymagającego klienta. Do
naszej produkcji stosujemy tylko materiały i akcesoria renomowanych i sprawdzonych
firm.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

BEZPŁATNY POMIAR I DORADZTWO:
WM STOL -ART
Wojciech Mianowski
Tel. 72 33 72 555
Prosimy o telefoniczną awizację wizyty.

CO WPŁYWA NA CENĘ
CENĘ MEBLI KUCHENNYCH (podobnie pozostałych mebli) można określić dopiero po
dokonaniu wszystkich ustaleń dotyczących Państwa zamówienia. Ostateczną, rzetelną
wycenę mebli możemy sporządzić wówczas, gdy nasz pracownik wykona u Państwa
pomiar, następnie sporządzimy projekt i ustalimy z Państwem wszelkie szczegóły.
Cena mebli kuchennych/zabudów/szaf obejmuje w standardzie:
- kompleksowe wykonanie mebli, wraz z akcesoriami (uchwyty, cokoły z listwami, blaty,
oświetlenie wraz z montażem... itp),
- transport mebli do miejsca docelowego, - dodatkowo płatne
- montaż mebli u klienta,- dodatkowo płatne
- regulację mebli po kilku tygodniach użytkowania (meble "pracują").

Cena mebli kuchennych nie obejmuje podłączeń gazowych i hydraulicznych , wyciągowych

·

zlew, kuchnia gazowa oraz zmywarka są odpowiednio przygotowane do podłączenia

·

(blaty zabezpieczone silikonem, powycinane wszystkie niezbędne otwory w meblach,
doprowadzone wszystkie rury, wygodny dostęp do wszystkich zaworów i odpływów).

·

Mimo licznych telefonów do naszej firmy z pytaniem: Ile kosztuje metr bieżący czy m2
kuchni, czy szafy? – nie liczymy w ten sposób cen naszych mebli.

·

Taki przelicznik nie uwzględnia bardzo wielu detali, różnic w cenach i nie może być w
jakikolwiek sposób miarodajny.

·

To dokładnie tak samo jakby zadzwonić do komisu samochodowego i zapytać: Ile kosztuje
samochód? - przy tak ogólnym pytaniu odpowiedź chyba wszyscy znają: od 1000 do
100000zł.

·

U nas płacą Państwo nie za metr zabudowy, a za rzeczywiście ponoszone koszty produkcji
mebli, czy dodatkowego wyposażenia mebli.
Istotną sprawą jest porównywanie ofert cenowych różnych firm – bardzo rzadko zdarza
się, że porównują Państwo oferty równoważne, dla przykładu podamy Państwu co ma

wpływ na cenę kuchni, szafy oraz jednej wydawałoby się prostej szuflady. Odsyłamy
również do zakładki SŁOWNIK POJĘĆ
BLUMOTION - system hamowania drzwi i szuflad wymyślony przez firmę BLUM. Fronty szafek,
klap, czy szuflad zamykają się delikatnie i cicho niezależnie od siły zamykania, czy obciążenia. Im
bardziej gwałtowny ruch - tym silniej działą Blumotion.
TANDEMBOX ANTARO - standardowe wyposażenie naszych mebli. Nowoczesne szuflady firmy
BLUM. Pełen wysuw, ukryte prowadnice, wbudowany Blumotion. Szuflada działa lekko i cicho niezależnie od obciążenia (30,50 lub 65kg) Dostępne w kolorach białym, czarnym i szarym.
Posiada prostokątne relingi oraz możliwość zastosowania elementów ozdobnych np. szkła.
METABOX - szuflada firmy BLUM - metalowe boki, pełen lub częściowy wysuw, można
zastosować hamulec Blumotion, prowadnica rolkowa, kolor szary lub kremowy, obciążenie 20kg.
AVENTOS - linia podnośników do klap firmy BLUM (HF, HL, HK, HS, HK-S), wbudowany Blumotion,
fronty otwierają / zamykają się lekko i cicho.

WPŁYW NA CENĘ KUCHNI, oprócz wielkości pomieszczenia, ilości szafek, skomplikowania
montażu oraz ilości sprzętu do zabudowy ma m.in.:

1. Rodzaj frontów (płyta, mdf folia, mdf lakier, drewno, szkło + aluminium, okleiny naturalne)
2. .Kolor i grubości blatów (28mm , 38mm, 40 ) rodzaj zaoblenia i wykończenia)
3. .Kolor korpusów, rodzaj ich wykończeń (w tańszych kuchniach jest to zwykły papier – u
nas ABS i PCV, naturalna okleina)

4. .Kolor i rodzaj płyt użytych do produkcji (w tańszych meblach stosuje się płyty o
wykończeniu papieropodobnym – u nas tylko laminowane, z atestami)

5. Rodzaj listew cokołowych (płyta + uszczelki, PCV)

6. Rodzaj i kolor listew przyblatowych (różne przekroje, różne systemy)
7. .Rodzaj i kolor uchwytów (ceny od 3 do 100zł/szt)
8. I najważniejsze: wyposażenie dodatkowe (szuflady, carga, oświetlenie, wyposażenie
szafek dolnych i górnych, podnośniki, siłowniki, amortyzatory)

Wpływ na cenę szafy, oprócz wysokości, głębokości i szerokości ma m.in.:
1.Rodzaj drzwi (suwane, otwierane)
2.System drzwi suwanych (stalowe, aluminiowe)
3.Rodzaj i kolor wypełnień drzwi suwanych (płyta, lustro, rattan, bambus, szyby)
4.Ilość i rodzaj szprosów na drzwiach suwanych (proste, skośne)
5.Kolor i grubości płyt użytych do produkcji
6.Rodzaj, kolor i szerokość oklein (ABS, PCV)
7.Ilość i rodzaj wyposażenia szafy (szuflady, kosze, półki, drązki, pantografy)
Wpływ na cenę jednej szuflady kuchennej firmy Blum ma m.in.:
1.Rodzaj prowadnic (rolkowe, kulkowe, Tandem)

2.Rodzaju szuflady (standard, wewnętrzna, narożna)
3.Systemu wysuwu (pełny, częściowy)
4.System szuflad (Metabox, Tandembox, Tandembox Intivo, Tandembox Antaro)
5.Rodzaj boków szuflady (stal, stal szlachetna, aluminium)
6.Długość prowadnicy (27-65cm)
7.Obciążenie szuflady (25kg, 30kg, 50kg, 65kg, 80kg)
8.Zastosowanego systemu hamowania (Blumotion)
9.Zastosowanego systemu otwierania (standard, Tip-On, Servo-Drive)
10.Wysokości boków (68mm ,83mm ,115mm, 150mm)
11.Wysokości frontu i zastosowanego systemu relingów lub ścianek bocznych Boxside
12.Szerokości szuflady (w szerokich szufladach stosuje się stabilizację boczną oraz stabilizację
frontu)
13.Ścianek tylnych (płyta, mdf, stal, stal szlachetna, aluminium)
14.Dna szuflad (mdf, płyta)
15.Dodatkowego wyposażenia szuflady Orga-Line (podziały wewnętrzne szuflad)
16.W wysokich szufladach Intivo rodzaju wypełnień (płyta, szkło, marmur, skóra itp.)
Na przykładzie szuflady kuchennej widać, że porównywanie cen jest bardzo trudne (koszt
szuflady może wynosić poniżej 50zł, ale też może wynosić grubo powyżej 1000zł)
Zapraszamy do zapozania się z zakaładką SZUFLADY
---------------------

Szuflady BLUM TANDEMBOX antaro

Bardzo trwała, funkcjonalna i efektowna szuflada firmy Blum. Jakość wykonania i
zastosowane rozwiązania gwarantują wygodne i wieloletnie użytkowanie.
TANDEMBOX charakteryzuje płynny ruch przez cały okres użytkowania (funkcja TANDEM
INSIDE).
Prowadnice szuflady posiadają zintegrowany system BLUMOTION zapewniający ciche i
delikatne zamykanie.
Szuflady Tandembox Antaro dostępne są:
- w kolorach: czarnym, szarym, białym oraz inox
- w różnych wysokościach
- w różnych długościach prowadnic
- w obciążeniach dynamicznych: 30kg, 50kg, 65kg

- z funkcją Blumotion, TIP-ON lub SERVO-DRIVE
Szuflady TANDEMBOX antaro są standardowym wyposażeniem mebli kuchennych
produkowanych przez WM Stol-Art. Wrocław-Złotoryja(dolny Śląsk)
Dzięki zastosowaniu szuflad wewnętrznych można optymalnie wykorzystać wnętrza szaf
na zapasy i akcesoria kuchenne. Wysokość każdej szuflady w odróżnieniu od
tradycyjnego cargo można dostosować do wysokości wyposażenia. Dodatkowo podział
wnętrza szuflady można dopasować do własnych potrzeb dzięki bogatej ofercie
systemu Orga-line.

Blum - rozwiązanie szafki zlewozmywakowej
Szuflada zlewozmywakowa Blum pozwala wykorzystać miejsce pod i po bokach zlewu.
Wszystko, co jest niezbędne do zmywania naczyń można wygodnie przechowywać w
szufladzie pod zlewem.
Dostępna w dwóch wysokościach M oraz D.

Praktyczne rozwiązanie Blum do szafki narożnej - SPACE CORNER.
Dzięki zastosowaniu SYNCROMOTION fronty uchylają się do wnętrza.
W ten sposób fronty nie ocierają się o boczne korpusy.
Podczas zamykania fronty poruszają się delikatnie i cicho do pozycji wyjściowej.

Szuflady Blum Tandembox INTIVO

Szuflady Tandembox INTIVO dostępne są:
- w kolorach: brunatno-czarnym, jedwabiście-białym oraz inox
- w wysokościach: N (68mm), M (83mm), L (198mm)
- w długościach prowadnic od 27 do 65cm
- w obciążeniach dynamicznych: 30kg, 50kg, 65kg
- w wersjach: szuflada standardowa, wewnętrzna, zlewozmywakowa i SPACE CORNER
- do wyboru z Blumotion, TIP-ON lub SERVO-DRIVE
W kombinacji z BOXCAP, nakładką w materiale boku, TANDEMBOX Intivo zyskuje
jednolity, ponadczasowy wygląd. Elementy nasuwane z różnych materiałów, które są
przytrzymywane przez elementy mocujące BOXCOVER, stanowią kreatywne akcenty
TANDEMBOX Intivo. Wnętrze szuflady można dopasować do własnych potrzeb dzięki
bogatej ofercie systemu Orga-line.

Szuflady BLUM Tandem

Kryty system prowadnic do szuflad
TANDEM podnosi wartość mebli oferując wysoki komfort obsługi. Można go stosować we
wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych.
Zastosowanie prowadnicy TANDEM powoduje, że nawet maksymalnie obciążone szuflady
standardowe i szuflady z wysokim frontem poruszają się płynnie.
Natomiast dzięki zintegrowanemu BLUMOTION szuflady zamykają się cicho i delikatnie.
Szuflady standardowe i szuflady z wysokim frontem można uzupełnić o system podziału
wewnętrznego ORGA-LINE.
Dostępne: w długościach: 27-75cm, obciążeniach 30kg - 50kg, z Blumotion, Tip-On lub
SERVO-DRIVE, w różnych wysokościach, z wysuwem pełnym lub częściowym.
Prowadnice Tandem są standardowym wyposażeniem mebli pokojowych, łazienkowych,
szaf i innych produkowanych przez WM Stol-Art.

Szuflady BLUM Metabox

Uzupełnieniem powyższych systemów są szuflady Metabox. Wysokiej jakości, a zarazem
ekonomiczne szuflady standardowe i szuflady z wysokim frontem wykonane ze stali. Dla
delikatnego i cichego zamykania mebli istnieje BLUMOTION - dostępny także do METABOX.
Dostępne: częściowy i pełny wysuw, długość od 27 do 55cm, obciążenie dynamiczne 25kg lub
30kg, stal kremowo-biała, biała i szara, wysokości boków N (54mm), M (86mm), K (118mm) i H
(150mm), do wyboru z wysoką ścianką tylną i wysokimi ściankami bocznymi dzięki zastosowaniu
relingu lub BOXSIDE.

WM STOL-ART. Tel. 72 33 72 555
Pracownia - 59-500 Złotoryja, ul. Legnicka 25

Gratis: Pomiar & Doradztwo. Zadzwoń
już teraz: 72 33 72 555

