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Ponad 30 lat tradycji.

Atlas Meble Kuchenne Sp. z o.o. jest producentem najwyższej jakości mebli kuchennych. Firma funkcjonuje na rynku już od ponad 30 lat. 
W szerokiej ofercie znajdują się meble nowoczesne i klasyczne. Produkcja realizowana jest przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii 
i parku maszynowego – maszyn sterowanych numerycznie. Wykorzystujemy również najlepsze rozwiązania konstrukcyjne oraz materiały 
i półprodukty do produkcji, które spełniają wszystkie europejskie normy w zakresie jakości, higieniczności i wytrzymałości mebli. 
Szeroki program produkcyjny zawiera 900 brył, które obejmują szafki dolne, górne, barkowe, medium, pawlaczowe oraz szafki do 
zabudowy sprzętu AGD. Oferujemy również 40 modeli frontów, dostępnych w ponad 200 kolorach i 5 typach wykończeń.
Firma Atlas Meble Kuchenne Sp. z o.o. intensywnie funkcjonuje również na rynku deweloperskim, poprzez realizację dużych projektów 
w kraju i za granicą. Najlepszą referencją jest fakt, że po długotrwałym i szczegółowym procesie selekcji wśród różnych dostawców mebli 
kuchennych, Atlas Meble Kuchenne został wybrany jako jedyny polski dostawca mebli dla firmy Skanska.

Over 30 years of tradition.

Atlas Meble Kuchenne Sp. z o.o. is a manufacturer of high quality kitchen furniture. The company has been operating on the market for over 

30 years. We offer a wide range of modern and classic furniture. In its production we use modern technologies and machinery resources – 

numerically controlled machines. We also apply the best construction solutions and use furniture manufacture materials and semi-finished 

products which fulfil all the European norms as regards quality, hygienicity and resistance of the furniture. 

The wide production programme comprises 900 furniture elements, which include lower, upper, liquor, medium, storage cabinets and cabinets 

for casing domestic appliances. We also offer 40 facing models. They are available in 5 finishes and there are over 200 colours to choose from.

The company Atlas Meble Kuchenne Sp. z o.o. operates actively also on the development market, by executing big projects within the country 

and abroad. The best recommendation is the fact that, following a long and detailed process of selection among various suppliers of kitchen 

furniture, Atlas Meble Kuchenne has been selected as the only Polish supplier of furniture for the company Skanska.
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// Oktawia listwowa
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// Oktawia listwowa

Niepowtarzalny, nacechowany nowoczesnością powiew luksusu. Prostota kształtów i perfekcja 
wykonania tej kuchni, spełniają marzenia o doskonałości. Kuchnia wyróżniona złotym medalem  
Międzynarodowych Targów Poznańskich 2011, umożliwia płynne przejście z przestrzeni 
kuchennej do powierzchni mieszkalnej dzięki zastosowaniu niskich szafek typu living. 
Wykończenie powierzchni frontów oraz obudów mebli - egzotyczna okleina naturalna heban 
makasar. Zintegrowany uchwyt listwowy dopełnia walory estetyczne całości.

A unique breath of luxury stamped with modernity. The simplicity of the forms and perfect quality 

of this kitchen furniture make your dreams of perfection come true. The furniture was awarded the 

Gold Medal of Poznań International Fair 2011. It allows smooth passage from the kitchen to the living 

space thanks to the use of low, living-type cabinets. The finish of the front surface and furniture 

casings: exotic natural scaleboard – macassar ebony. The integrated aluminium handle completes 

the aesthetic values of the whole.
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// Oktawia palisander

Praktyczna i funkcjonalna. Wygodna i elegancka. Zaprojektowana z myślą o przyszłości oraz 
Twoich potrzebach i wymaganiach. Zastosowane rozwiązania stylistyczne i konstrukcyjne 
hołdują zasadzie: bezpiecznie, efektownie, oryginalnie. Wyjątkowa na co dzień przez lata.
 
Practical and functional. Comfortable and elegant. Designed to face the future and to meet your 

needs and requirements. The applied stylistic and construction solutions follow the principle "safely, 

impressively and uniquely". Unique every day, for years.
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// Oktawia palisander
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// Oktawia bakłażan
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// Oktawia bakłażan

Połączenie forniru i lakieru tworzy nastrój spokoju i wygody. Piękne, wyraźne linie forniru  
egzotycznego palisandru santos dodają wnętrzu dynamiki i lekkości. 

The combination of veneer and varnish creates an atmosphere of calm and comfort. The beautiful, 

clear lines of the veneer of the exotic santos palisander add vigour and lightness to your interior.  
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// Oktawia jabłoń indyjska

Piękna spokojna biel wykończona w wysokim połysku oraz ciepło okleiny egzotycznej jaką jest 
jabłoń indyjska, składają się na piękno tej kuchni. Przemyślany dobór materiałów kontrastuje 
z zaskakującymi rozwiązaniami przestrzennymi. 

The beautiful restrained white, with high gloss finish, and the warmth of the exotic scaleboard – the 

Indian apple tree - constitute the beauty of this kitchen. The well thought-out selection of materials 

stands in contrast with the surprising spatial solutions. 
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// Oktawia jabłoń indyjska
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// Patrycja

Dwie przeciwstawne barwy w wysokim połysku: głęboka zieleń frontów oraz stonowana szarość 
pozostałych elementów tworzą funkcjonalną oazę komfortu. 

The two contrasting colours in high gloss - the deep green of the fronts and the sober grey of the 

other elements - create a functional oasis of comfort.  
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// Patrycja
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// Patrycja czarna

Proste, subtelne podziały frontów w połączeniu z nowoczesnym systemem zabudowy tworzą 
przestrzeń otwartą dla domowników i ich przyjaciół. Czysta biel w połączaniu z ciepłymi 
kolorami emanuje finezyjną elegancją i prostotą. Całość tworzy funkcjonalną wyspę do pracy 
i relaksu. 
 
The simple, delicate partitions of the fronts in combination with the modern furnishing system 

create a space open for members of your household and for your friends. The pure white combined 

with the warm colours emanates subtle elegance and simplicity. The whole forms a functional 

island for work and relaxation.   
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// Patrycja czarna
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// Dominika
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// Dominika

Prostota linii i formy w połączeniu ze skandynawską oszczędnością zachowują i podkreślają 
nieprzemijającą elegancję tego rozwiązania.

The simplicity of the line and form in combination with the Scandinavian spareness preserve and 

emphasise the imperishable elegance of this solution.
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// Jowita

Piękny, głęboki, czekoladowy brąz frontów szafek i jasny kolor blatu, to kolorystyczne zestawienie 
dla kochających nieprzemijające trendy. Aluminiowe jasne uchwyty wzbogacają płaszczyzny 
szafek podkreślając linię zabudowy. To co proste i perfekcyjnie wykonane pozostaje zawsze 
modne. 

The beautiful deep chocolate brown cabinet fronts and the light colour of the countertop is 

a colour combination for those who love everlasting trends. The light-coloured aluminium handles 

enrich the planes of the cabinets, emphasising the line of the furniture. Simple and perfectly made 

things always remain fashionable. 
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// Jowita
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// Nela
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// Nela

Biel lakieru niezakłócona uchwytem dzięki wykorzystaniu systemu push to open. Fronty 
okleinowane w pięknej wiśniowo-miodowej barwie podkreślonej uchwytem zintegrowanym 
biegnącym wzdłuż linii szafek.

The white of the varnish undisturbed by handles thanks to the use of the "push to open" system. 

Veneered fronts in beautiful cherry red and honey, emphasised by the integrated handle extending 

along the line of the cabinets.
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// Marzena

Esencja rustykalnego stylu. Pochwała prostoty i dobrego smaku. Doskonałe proporcje 
i perfekcyjne wykończenie wszystkich detali od cokołów po piękne uchwyty. Przeszklone fronty 
szafek górnych podkreślają lekkość całej zabudowy. 
 
An essence of the rustic style. Praise of simplicity and good taste. Ideal proportions and perfect 

finish of all the details – from the bases to the beautiful handles. The glazed fronts of the upper 

cabinets emphasise the lightness of the whole furniture. 
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// Marzena
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// Luizjana
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// Luizjana

Klasyczny styl i niezwykłe piękno drewna w romantycznym wydaniu. Każdy detal buduje w tej 
kuchni atmosferę i niepowtarzalny klimat.

Classic style and the unusual beauty of wood in a romantic version. Every single detail creates the 

atmosphere and unique climate in this kitchen.
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// Agata

Funkcjonalność i prostota w połączeniu z właściwie dobranymi materiałami składają się na 
estetyczną całość. Proste rozwiązania są zawsze ponadczasowe. 

Functionality and simplicity in combination with the appropriately selected materials form an 

aesthetic whole. Simple solutions are always timeless. 
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// Agata
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// Lucyna

Klasyka nowoczesności w ciepłym, etnicznym wydaniu. Ergonomiczne uchwyty umożliwiają 
łatwy dostęp do wnętrza szafek. Wygodny stół poszerza funkcjonalne walory zabudowy 
kuchennej. Szafki stojące i wiszące idealnie wpisują się w każdą przestrzeń.

Classic modernity in a warm, ethnic version. The ergonomic handles allow easy access to the insides 

of the cabinets. The comfortable table increases the functional values of the kitchen furniture. 

The standing and hanging cabinets perfectly fit every space. 
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// Lucyna
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// Magma
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// Magma

Piękno dopracowane do perfekcji. Nowoczesny design uchwytów, innowacyjne rozwiązania 
stylistyczne, subtelna biel to elementy dzięki którym każde wnętrze nabiera oryginalnego 
charakteru. Duża powierzchnia blatów roboczych ułatwia pracę w duecie lub tercecie. Jednym 
słowem modnie i wygodnie.

Beauty finished up to perfection. The modern design of the handles, innovative stylistic solutions 

and delicate white are elements thanks to which every interior becomes unique. The big surface 

of the countertops makes it easy to work in a group of two or three. In one word: fashionable and 

comfortable.
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Atlas Meble Kuchenne Sp. z o.o.
ul. Półwiejska 31, 64-300 Nowy Tomyśl

tel: +48 61 44 26 500, fax: +48 61 44 25 170

www.atlas-kuchnie.com.pl

Partnerzy / Partners


