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ZBLIŻENIE FRONTU KOLEKCJI VELLE – SZYNAKA

Powrót do natury to silny trend obserwowany 
w  ostatnim czasie. Naturę do wnętrz wpuszczamy 
poprzez zastosowanie naturalnych materiałów, sto-
nowanych barw i dużej ilości żywej zieleni. 

W Polsce najbardziej popularnym i najchętniej wy-
korzystywanym do produkcji mebli surowcem na-
turalnym jest dąb. Meble dębowe to propozycja 
dla osób lubiących klimatyczne zestawienia ponad-
czasowego designu z trwałością na lata. Pozwalają 
wyczarować elegancką przestrzeń o wyjątkowej at-
mosferze, a dzięki specyficznej kolorystyce wszyst-
ko nabiera zdecydowanej i jednocześnie przytulnej 
stylistyki. Coraz chętniej dopuszczamy również pew-
ne oznaki niedoskonałości drewna – sęki, spękania, 
nierównomierną kolorystykę i fakturę, bo to jeszcze 
mocniej podkreśla naturalny charakter materii. 

SZLACHETNA 
PROSTOTA

BESTSELLERY | MEBLE DĘBOWE

STÓŁ VELLE – SZYNAKA
szer. 95 cm, dł. 160-205 cm
Cena: 1 949 zł

WITRYNA VELLE – SZYNAKA
szer. 65 cm, gł. 42 cm, wys. 202 cm
Cena: 2 099 zł

WITRYNA VELLE – SZYNAKA
szer. 95 cm, gł. 42 cm, wys. 147 cm

Cena: 2 099 zł

KRZESŁO CARINO – SZYNAKA
szer. 50 cm, gł. 54 cm, wys. 91 cm
Cena od: 439 zł

KREDENS VELLE – SZYNAKA
szer. 180 cm, gł. 42 cm, wys. 94 cm
Cena: 2 399 zł
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DĄB – siła charakteru

WITRYNA LIMERA – ZAKOR
szer. 146 cm, gł. 42 cm, wys. 183 cm
Cena: 3 895 zł (bez oświetlenia)

KOMODA LIMERA – ZAKOR
szer. 186 cm, gł. 42 cm, wys. 79 cm
Cena: 2 945 zł

KRZESŁO LIMERA – ZAKOR
szer. 45 cm, gł. 40 cm, wys. 96 cm

Cena: 665 zł

STÓŁ LIMERA – ZAKOR
szer. 160 cm, gł. 90 cm, wys. 76 cm
Cena: 2 565 zł

KREDENS BRAND – PAGED
szer. 158 cm, gł. 41 cm, wys. 87 cm 
Cena: 2 249 zł

WITRYNA BRAND – PAGED
szer. 67 cm, gł. 41 cm, wys. 194 cm 
Cena: 1 899 zł

SZAFKA RTV BRAND – PAGED
szer. 157 cm, gł. 41 cm, wys. 48 cm 
Cena: 1 399 zł

WITRYNA BRAND – PAGED
szer. 97 cm, gł. 41 cm, wys. 159 cm 

Cena: 2 299 zł

KRZESŁO BRAND – PAGED
szer. 46 cm, gł. 45 cm, wys. 95 cm 

Cena od: 599 zł

STÓŁ BRAND – PAGED
szer. 160-240 cm, gł. 95 cm, wys. 78 cm 

Cena: 2 649 zł

PÓŁKA BRAND – PAGED
szer. 117 cm, gł. 22 cm, wys. 22 cm 

Cena: 319 zł

Meble dębowe doskonale sprawdzają się w nowoczesnych, klasycznych jak i awangardowych 
wnętrzach. Prostota formy, jakość wykonania i kolor w naturalnych odcieniach sprawia, że meble 
te nadają  pomieszczeniu wyjątkowy charakter. W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno me-
ble z litego drewna dębowego jak i w okleinach naturalnych. Warto poznać proponowane przez 
nas kolekcje mebli dębowych i przekonać się, że są to meble, które nadadzą blasku i naturalnego 
ciepła każdemu wnętrzu. Sprawdź naszą ofertę na www.witek.pl.

ŁÓŻKO VELVET T76 – SZYNAKA
szer. 168 cm, dł. 218 cm, wys. 90 cm
Powierzchnia spania 160x200 cm
Cena: 2 699 zł (bez stelaża i materaca)

SZAFKA NOCNA VELVET T79 – SZYNAKA
szer. 54 cm, gł. 42 cm, wys. 42 cm
Cena: 439 zł

SZAFA 3D VELVET - SZYNAKA
szer. 160 cm, gł. 60 cm, wys. 225 cm

Cena: 3 399 zł

KOMODA VELVET – SZYNAKA 
szer. 105 cm, gł. 42 cm, wys. 110 cm

Cena: 1 769 zł

REGAŁ Z OŚWIETLENIEM VELLE – SZYNAKA
szer. 95 cm, gł. 42 cm, wys. 202 cm
Cena: 1 599 zł

KRZESŁO MADITA – MC AKCENT
na czterech nogach 
Cena: 625 zł

STÓŁ CASTELLO – MC AKCENT
szer. 160 cm, gł. 100 cm, wys. 76 cm 
Cena od: 3 264 zł

KRZESŁO MADITA – MC AKCENT
na płozie 

Cena: 625 zł
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WITRYNA ALVARA – MATKOWSKI MEBLE
szer. 61 cm, gł. 43 cm, wys. 204 cm

Cena od: 3 390 zł

NADSTAWKA RTV ALVARA 
MATKOWSKI MEBLE
szer. 150 cm, gł. 40 cm, wys. 73 cm
Cena: 1 550 zł

RTV ALVARA – MATKOWSKI MEBLE
szer. 211 cm, gł. 50 cm, wys. 58 cm

Cena: 4 350 zł

PÓŁKA ALVARA – MATKOWSKI MEBLE
szer. 155 cm, gł. 20 cm, wys. 25 cm

Cena: 990 zł

STOLIK ALVARA – MATKOWSKI MEBLE
szer. 120 cm, gł. 70 cm, wys. 46 cm
Cena: 3 250 zł

FOTEL MILANO
szer. 78 cm, gł. 94 cm, wys. 118 cm
Cena: 1 999 zł

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Kolory artykułów prezentowanych w publikacji mogą różnić się od rzeczywistych. Niniejsza publikacja stanowi jedynie informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian kolorystycznych, wzornictwa oraz cen.

REGAŁ ALVARA – MATKOWSKI
szer. 120 cm, gł. 35 cm, wys. 204 cm

Cena: 3 490 zł
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KOMODA Z REGAŁEM – MC AKCENT
szer. 180 cm, gł. 45 cm, wys. 220 cm

Cena: 6 419 zł

SIEDEM ŻYĆ SZKŁA
Szkło ma wiele żyć, można je przetapiać nieskończoną ilość razy! Ostat-
nio coraz bardziej popularne staje się nadawanie wyrobom ze szkła 
drugiego życia. Odpady szklane stanowią około 10% wszystkich pro-
dukowanych przez ludzi śmieci. W trosce o naszą Planetę, zmniejszając 
objętość tworzonych wysypisk, zużyte opakowania szklane poddawa-
ne są ekologicznemu recyklingowi. Butelki i słoiki są sortowane, myte 
a następnie stłuczka szklana przetapiana jest w hutach. W ten sposób 
raz zużyte szkło ponownie wraca do obiegu. Jak podają fachowe źródła 
energia zaoszczędzona w  procesie recyklingu jednej butelki szklanej 
pozwala na 25-minutową pracę komputera, 20-minutową pracę te-
lewizora lub 10-minutową pracę zmywarki do naczyń! Szeroka oferta 
szkła recyklingowego renomowanej hiszpańskiej huty San Miguel do-
stępna na www.witeks.pl i w stacjonarnych salonach Witeks.

WITEK HOME
MAGAZYN BEZPŁATNY 1/2017(1)
ul. Handlowców 2, 32-085 Modlniczka
tel. 12 626 62 62 

WYDAWCA: Witeks – Centrum Witek Sp. z o.o.
REDAKTOR WYDAWNICZY: Adam Witek
REDAKTOR NACZELNA: Monika Zawolik-Szczyrbowska
ARTYKUŁY: Jola Pawłowska, Monika Zawolik-Szczyrbowska, Adam Witek, 
Małgorzata Szczyrbowska-Kasprowska
STYLIZACJA: Monika Zawolik-Szczyrbowska, Mira Ziółkowska
GRAFIKA I DTP: Michał Znamirowski, Dominik Cyrkowicz
FOTOPRODUKCJA: Dominik Cyrkowicz, Michał Znamirowski, Przemysław 
Kłapkowski
REKLAMA: Aneta Terebieniec
KOORDYNATOR Z DZIAŁU MEBLI: Aneta Terebieniec
KOORDYNATOR Z DZIAŁU SZKŁA: Jola Pawłowska
KOORDYNATOR Z DZIAŁU DYWANY/ TAPETY: Anna Witek-Pietroń, 
 Małgorzata Leśniak
KOORDYNATOR Z DZIAŁU TEKSTYLIÓW DOMOWYCH: Jola Pawłowska
KOORDYNATOR Z DZIAŁU AGD/OGRÓD: Andrzej Jastrzębski
FOTO: materiały producentów
KOREKTA: Iwona Węgrzyn

Drodzy Państwo,

Bardzo się cieszę, że to właśnie ja mogę wprowadzić Was do świata, który 
nas całkowicie pochłonął – rzeczywistości spod litery W. Znak ten, nazywany 
przeze mnie pieszczotliwie – herbem, przypomina nam o najważniejszych 
wartościach i skupia wokół siebie osoby, które się z nimi identyfikują – pa-
sjonatów różnych specjalności kochających dobrą jakość, rodzinną atmosfe-
rę i przede wszystkim – ludzi. W to oczywiście pierwsza litera od nazwiska  
Witek – rodu, który swoją przygodę z wnętrzami zapoczątkował 25 lat temu 
i do dziś prężnie działa w tej materii, czego dowodem właśnie jest ostatnie 
przekształcenie Centrum Witek w nowoczesną markę WITEK HOME i stwo-
rzenie pierwszego magazynu o wnętrzach sygnowanego tą marką. 
Okoliczności przyrody idealnie nam sprzyjają podkreślając budzącą się do 
życia zielenią nowy etap w naszym życiu. W magazynie W by WITEK HOME 
też wiosna w pełni. Pokazujemy to, co moją ulubioną porę roku podkreśla 
najlepiej – lekkie formy, kolorystykę obecnego sezonu oraz motywy roślinne, 
które dosłownie zdominowały rok 2017. Przejdziemy również przez trendy, 
które wyznaczyliście nam Wy – nasi Klienci. Co Was najbardziej inspiruje 
w  ostatnich miesiącach? Z  bogatej palety Waszych gustów wybraliśmy te 
dominujące – meble w stylu skandynawskim i prowansalskim, geometrię we 
wnętrzach, dąb naturalny, bestsellerową porcelanę, pościel, dywany, tapety, 
lampy i wiele innych. Poruszamy też ważne tematy, jak higiena snu. Dora-
dzamy, jak wybrać materac i podkreślamy, jak bardzo ten wybór jest istotny. 
Mam nadzieję, że nasz nowy magazyn W stanie się dla Was przewodnikiem 
po zakupach w naszym centrum handlowym WITEK HOME oraz inspiracją 
w projektowaniu Waszych niepowtarzalnych wnętrz. Nasz zespół jest zawsze 
do Państwa dyspozycji. Życzę miłej lektury W by WITEK HOME i zapraszam 
do odwiedzania naszego centrum pomysłów na wnętrze – WITEK HOME.

Monika Zawolik-Szczyrbowska
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DLA WYMAGAJĄCYCH  

BESTSELLERY | EKSKLUZYWNE MEBLE OGRODOWE

ZESTAW MILANO
Fotel – 1 890 zł 
Element narożny – 1 790 zł 
Element środkowy – 1 390 zł 
Element narożny – 1 790 zł

STOLIK VENEZIA
Cena: 1 190 zł 

HUŚTAWKA KOKON
Cena: 1 890 zł 

Nieszablonowość jest tym, co wyróżnia nasze meble ogrodowe. Technorattan to najlepszy sposób na awangardowe i bardzo od-
ważne łączenie tego co tradycyjne, z tym co futurystyczne, tego co naturalne, z tym co sztuczne. Ten niebywały kolaż sprawia, że 
wszystkie komplety, które Państwu proponujemy ujmują nie tylko trwałością i wygodą, ale również nietypową stylistyką stanowiącą 
ważny akcent dekoracyjny dla przestrzeni, w której produkty rattanowe Oltre się znajdują. Nie mamy najmniejszych wątpliwości co 
do tego, że realizacje te staną się wyrazistą dekoracją oraz zaproszeniem do spędzania wolnego czasu przed domem.

SOFA PORTOFINO
Cena: 5 790 zł 

STOLIK VENEZIA
Cena: 1 190 zł 

ZESTAW LEONARDO
Cen a: 6 590 zł 

DONICA SCALEO 60 cm
Cena: 550 zł 

DONICA SCALEO 80 cm
Cena: 590 zł 

OGRÓD
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KOLEKCJA LEAF

BESTSELLERY | TWORZYWO Z WYŻSZEJ PÓŁKI

1. Półmisek  „Ryba” (138229) – 154 zł, 2. Patera (131352) – 95 zł, 3. Patera (124754) – 51 zł, 4. Salaterka (137665) – 124 zł, 5. Patera (131354) – 100 zł, 6. Patera (131355) 
– 80 zł, 7. Patera (124756, 124754) – 51 zł, 8. Salaterka (131358) – 119 zł, 9. Patera (114726) – 99 zł, 10. Patera (114723) – 98 zł, 11. Patera (114718) – 65 zł, 12. Półmisek 
(249618) – 53 zł, 13. Patera (131356) – 99 zł, 14. Patera (114724) – 99 zł, 15. Patera (114722) – 87 zł, 16.  Patera (124755) – 51 zł, 17. Salaterka (138196) – 56 zł, 18. Patera 
(114718) – 65 zł, 19. Patera (124755) – 51 zł, 20. Patera (114720) – 87 zł, 21. Patera (131353) – 79 zł, 22. Patera (114716) – 65 zł, 23. Misa (114730) – 86 zł, 24. Półmisek 
(151477) – 73 zł.
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SERWIS OBIADOWY MILENA 6/22
Cena: 459 zł

SERWIS KAWOWY MILENA 6/20
Cena: 179 zł

Chcemy przedstawić Państwu nasz hit sprzedażowy – subtelny koronkowy zestaw Milena produkowany na wyłączność dla Witeks przez Fabrykę 
Porcelany Karolina. Dekoracje koronkowe stają się coraz modniejsze, cieszą oko swoim nienachalnym urokiem i ponadczasowością, przenoszą nas 
w świat babcinego ciepła i romantyzmu. Tutaj, koronki użyte w oryginalny sposób, jako dekoracja porcelany nadają przytulnego charakteru nawet 
surowym wnętrzom. Czy wiecie Państwo, że te naczynia z kolekcji Milena są trzykrotnie wypalane w piecach ceramicznych? Temperatura wypału 
to ponad 1400 stopni, co powoduje, że porcelana jest trwała, niemalże wieczna. Można ją myć w zmywarkach, używać w kuchence mikrofalowej 
i nic jej się nie stanie. Nie zmatowi się i będzie lśnić na Państwa stołach. Dostępna w sklepach Witeks w dowolnej konfiguracji.

Dakota – nowoczesna zastawa wyprodukowana przez Fabrykę Porcelany Krzysztof.  Kwadratowy kształt przełamany został lekkim zaokrągleniem 
rogów, a geometryczna i minimalistyczna dekoracja znalazła wielu zwolenników wśród naszych Klientów. Serwis pasuje świetnie do nowocze-
snych aranżacji, do tak modnych ostatnio, minimalistycznych wnętrz. Stanowi doskonałą alternatywę dla poszukujących delikatnej, subtelnej de-
koracji. Kolekcja Dakota obejmuje serwis obiadowy oraz kawowy. Warto zajrzeć na naszą stronę www.witeks.pl, by obejrzeć inne zdobienia tego  
fasonu porcelany, które również posiadamy w ofercie. Komplety Dakota można bezpiecznie myć w zmywarkach i używać w kuchni mikrofalowej. 
O jej trwałości możemy zapewnić! Dakota, podobnie jak inne serwisy, produkowana jest wyłącznie dla Witeks i nie można jej kupić nigdzie indziej.

SERWIS OBIADOWY DAKOTA 12/43
Cena: 1 099 zł

SERWIS KAWOWY DAKOTA 12/27
Cena: 549 zł
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BESTSELLERY | PORCELANA
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1. Lampa (149433) – 999 zł. 2. Sztuczny kwiat: Jabłoń (126960) – 9 zł. 3. Świecz-
nik (140857) – 219 zł. 4. Waza 3l (151146) – 249 zł. 5. Imbryk 1,2l (151149) 
– 145 zł. 6. Wazon (141973) – 37 zł. 7. Wazon (114476) – 102 zł. 8. Zestaw 
do kawy 6/20 Romeo i Julia (151150) – 459 zł. 9. Młynek 19 cm (251849) – 
83 zł. 10. Młynek 22,5 cm (248407) – 99 zł. 11. Kieliszek do wina Angela Złoto 
(89057) – 21 zł. 12. Kieliszek do szampana Angela Złoto (89059) – 21 zł. 13. 
Wazon (98573) – 106 zł. 14. Kieliszek do koniaku Angela Złoto (89060) – 22 zł. 
15. Talerz dekoracyjny (122172) – 12 zł. 16. Zestaw obiadowy 6/22 Romeo 
i Julia (151147) – 699 zł. 17. Serweta 40x40 cm Hugo Beż (244634) – 29 zł. 
18. Obrączka na serwetę (140864) – 33 zł. 19. Zestaw sztućców 130 cz. Impala 
(147330) – 6 999 zł. 20. Bieżnik 50x150 cm Hugo Cream (244640) – 139 zł.

Romeo – czyż nie wygląda pięknie? Klasyczna biel porcelany przełamana zdobionymi prawdziwym złotem detalami. Zestaw Romeo, jako 
jeden z nielicznych dekorowanych ręcznie złotem można bezpiecznie, przy użyciu łagodnych środków czyszczących myć w zmywarce. Jest  
to możliwe ponieważ zdobienie wykonane jest wszkliwnie – wpalone w porcelanę w temperaturze powyżej 1000 stopni Celsjusza. Serwis 
Romeo produkowany jest przez Fabrykę Porcelany Krzysztof, która wykonuje go na wyłączność dla Witeks.
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1. Lampa Azzardo Brighton 3 (250857), led 55W, 3300lm – 2 499 zł. 
2.  Świecznik (149382) – 99 zł. 3. Świecznik (149383) – 109 zł. 4. Świecz-
nik (149381) – 89 zł. 5. Wazon (138322) – 22 zł. 6. Szklanka Whisky Optyk 
(117797) – 18,50 zł. 7. Wazon (121472) – 39 zł. 8. Wazon (121460) – 29 zł. 
9. Kieliszek Optyk (119364) – 25 zł. 10. Kieliszek Optyk (119365) – 27 zł. 
11. Młynek (253551) – 37 zł. 12. Młynek (246102) – 37 zł. 13. Imbryk Louis 
1,1l (245418) – 48 zł. 14. Filiżanka ze spodkiem Louis 280ml (245317) – 
15 zł. 15. Cukiernica Louis 250ml (245315) – 17 zł. 16. Sosjerka Louis 500ml 
(245312) – 26 zł. 17. Zestaw sztućców 24 cz. Vertice (137194) – 389 zł. 
18. Talerz płytki Louis 31 cm (245310) – 26 zł. 19. Talerz płytki Louis 27,5 cm 
(245309) – 19 zł. 20. Talerz płytki Louis 20 cm (245304) – 9,50 zł. 21. Talerz 
głęboki Louis 17 cm (245299) – 9 zł. 22. Serweta 40x40 cm Quader Popiel 
(250455) – 29 zł. 23. Bieżnik 50x150 cm Quader Popiel (250445) – 129 zł.

Poznajcie Louisa w pięknej nowoczesnej i lekkiej dekoracji. Prosty kształt białej porcelany ozdobiony drobnymi platynowymi kwadracikami 
świetnie komponuje się z dodatkami wykonanymi z połyskliwej stali nierdzewnej. Każdy element zestawu ma inny układ dekoracji, można 
go kupić osobno. Daje  nam to możliwość autorskiej aranżacji stołu i dobierania naczyń według własnych potrzeb. Więcej na www.witeks.pl.



ZESTAWY SZTUĆCÓW BELO INOX
1. Zestaw Belo 24 cz. (137596) – 419 zł, Zestaw Belo 72 cz. (137597) – 1 399 zł.
2. Zestaw Duo 24 cz. (141788) – 449 zł, Zestaw Duo 72 cz. (141789) – 1 499 zł.
3. Zestaw Luna 24 cz. (141795) – 559 zł, Zestaw Luna 72 cz. (141796) – 2 099 zł.
4. Zestaw Spirit 24 cz. (141792) – 599 zł, Zestaw Spirit 72 cz. (141793) – 2 199 zł. 
5. Zestaw Tamisa 24 cz. (137599) – 369 zł, Zestaw Tamisa 72 cz. (137600) – 1 199 zł.
6. Zestaw Vertice 24 cz. (137194) – 389 zł. Zestaw Vertice 72 cz. (137594) – 1 299 zł.

4

3

2

1

5

TRENDY | SZTUĆCE

Belo Inox to jedna z  najbardziej prestiżowych fabryk wyrobów stołowych w  Europie 
z  ponad 60-letnią tradycją. Produkowane przez nich sztućce tworzone są z  niezwy-
kłą dbałością o  każdy detal, z  najwyższej jakości stali nierdzewnej 18/10. Symbol ten 
świadczy o 18% zawartości chromu i 10% obecności niklu w stali. Skład taki powoduje 
z jednej strony plastyczność i łatwość formowania, szlifowania i polerowania wyrobów 
w procesie produkcyjnym, z drugiej zaś zapewnia ich odporność na korozję.
Oferując produkt klasy premium Belo Inox wykorzystuje wiedzę i doświadczenie oraz 
najnowocześniejszy i wszechstronny park maszynowy, w dążeniu do doskonałości i peł-
nej satysfakcji Klientów. Bez wątpienia staje się liderem w branży, w której działa. Współ-
pracując z  prestiżowymi europejskimi projektantami, firma proponuje szeroki wybór 
sztućców, od eleganckich, klasycznych po modele nowoczesne, odważne i awangar-
dowe, wykończone w połysku, szczotkowane na efekt satyny, złote, srebrne i tytanowe. 
Będąc jedynym przedstawicielem Belo Inox w Polsce, Witeks co rok wprowadza do swej 
oferty nowe modele portugalskich sztućców. 

SZTUĆCE KLASY PREMIUM

6
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FOTEL GRANT
szer. 71 cm, gł. 84 cm, wys. 88 cm
Cena od: 1 727 zł

FOTEL HENRY
szer. 91 cm, gł. 94 cm, wys. 107 cm
Cena od: 1 477 zł

FOTEL MARIO
szer. 70 cm, gł. 72 cm, wys. 106 cm 
Cena od: 1 951 zł

FOTEL DERBY
szer. 70 cm, gł. 82 cm, wys. 95 cm 
Cena od: 1 521 zł

Wygodnie i z trendami

AKADEMIA KOLORU | GREENERY +

PUFA
śr. 50 cm, wys. 30cm
Cena: 309 zł

PODUSZKA
wymiar: 50x50 cm
Cena: 109 zł

PODUSZKA
wymiar: 40x40 cm

Cena: 43 zł

PODUSZKA
wymiar: 45x45 cm

Cena: 36 zł

PODUSZKA
wymiar: 50x50 cm

Cena: 55 zł

FOTEL GREAT DANE
szer. 90 cm, gł. 99 cm, wys. 96 cm 
Cena od: 2 359 zł

FOTEL MAGNOLIA
szer. 82 cm, gł. 85 cm, wys. 105 cm
Cena od: 1 200 zł

FOTEL CL-FOTEL
szer. 87 cm, gł. 80 cm, wys. 107 cm
Cena od: 2 803 zł

FOTEL GEORGE
szer. 91 cm, gł. 83 cm, wys. 102 cm
Cena od: 1 171 zł

PODUSZKA
wymiar: 40x40 cm

Cena: 73 zł

PLED
wymiar: 160x200 cm

Cena: 139 zł

PODUSZKA
wymiar: 50x50 cm

Cena: 79 zł

PLED
wymiar: 150x200 cm

Cena: 209 zł

PODUSZKA
wymiar: 40x40 cm

Cena: 73 zł
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Meble i dodatki 
w najmodniejszych kolorach 
              roku 2017

AKADEMIA KOLORU | GREENERY +

Zestaw porcelanowy Francesca – więcej informacji na www.witeks.pl

FOTEL SPACE – VERICON
szer. 87 cm, gł. 53 cm, wys. 103 cm

Cena od: 2 030 zł

ŁÓŻKO QUADDRO DUBLE – NEW DESIGN
szer. 178 cm, dł. 220 cm, wys. 111 cm
Powierzchnia spania 160x200 cm
Cena: 1 912 zł (bez stelaża i materaca)

PUFA
śr. 50 cm, wys. 30 cm
Cena: 309 zł

SOFA NAPPA 3 os. – SWEET SIT
szer. 222 cm, gł. 89 cm, wys. 87 cm
Cena od: 1 953 zł

Wyrocznia świata barw okrzyknęła zielony – kolorem roku 2017.  Instytut Pantone swój wybór uza-
sadnia globalną potrzebą zmian i innowacji, której symbolem ma być Greenery – barwa kojarzona ze 
świeżością, nadzieją, nowym życiem. My pokazujemy, jak informację tę zinterpretowali producenci 
wyposażenia wnętrz. Przedstawiamy nasze bestsellery w palecie kolorów wiosny 2017 – od żółci, 
poprzez zielenie, aż do błękitów i turkusów.

Zestaw porcelanowy Olives – więcej informacji na www.witeks.pl

FOTEL GO – GALA COLLEZIONE
szer. 88 cm, gł. 78 cm, wys. 83 cm

Cena od: 1 707 zł

FOTEL ZING – GALA COLLEZIONE
szer. 80 cm, gł. 90 cm, wys. 115 cm
Cena od: 1 994 zł

ŁÓŻKO CL4 – TARANKO MEBLE
szer. 170 cm, gł. 211 cm, wys. 139 cm
Cena od: 2 397 zł

FOTEL MAGNOLIA
szer. 82 cm, gł. 85 cm, wys. 105 cm

Cena od: 1 200 zł

SOFA HENRY 3 os. – ETAP SOFA 
szer. 197 cm, gł. 107 cm, wys. 94 cm

Cena od: 2 276 zł
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NATURA NA TAPECIE

TREND | MOTYWY ROŚLINNE

TAPETA KHROMA OXYGEN 
OXY404
Cena: 325 zł

TAPETA SCANDINAVIAN DESIGNERS II 1789
Cena: 337 zł

TAPETA KHROMA OXYGEN
OXY001

Cena: 325 zł

Od tysięcy lat człowiek żyje w  symbio-
zie z naturą. Jej podpatrywanie stało się 
inspiracją dla naukowców i  artystów. 
Nie dziwi więc fakt, że w dobie rozwoju 
ogromnych aglomeracji chcemy choć-
by jej najmniejszą cząstkę przenieść 
do naszego najbliższego otoczenia. 
Pragnienie to legło u podstaw nowych 
trendów w  aranżacji wnętrz. Jednym 
z  wiodących motywów obecnego se-
zonu są motywy florystyczne, które 
między innymi pojawiły się na tapetach 
i  tkaninach dekoracyjnych. Każdy z nas 
może nawet na niewielkiej przestrzeni 
stworzyć miejsce, które pozwoli mu na 
udany wypoczynek i relaks wśród orien-
talnych roślin, łąk pełnych ulubionych 
kwiatów, w  lesie, czy nawet w dżungli. 
Produkty takie poleca sklep awitek.pl.

TAPETA MURAL CASADECO LOUISE
Cena: 995 zł

TAPETA KHROMA OXYGEN OXY409
Cena: 325 zł

TAPETA KHROMA OXYGEN OXY409 
Cena: 325 zł

TAPETA MURAL KHROMA OXYGEN DGOXY107
Cena: 762 zł
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LAMPA 
Cena: 318 zł

PLED 150x200 cm 
Cena: 209 zł

LAMPA 
Cena: 279 zł

WAZON 
Cena: 114 zł

MANEKIN 
Cena: 469 zł

TAPETA RASCH CRISPY PAPER 
Cena: 89 zł

FOTEL FIORD – ETAP SOFA
szer. 74 cm, gł. 94 cm, wys. 102 cm 
Cena od: 1 297 zł

TREND | MOTYWY ROŚLINNE

1

2

3

4

5

6

Kolekcja Milano - Meble Taranko: 1. Nadstawka: szer. 115 cm, gł. 35 cm, wys. 80 cm, cena: 745 zł. Konsola: szer. 118 cm, gł. 53 cm, wys. 77 cm, cena: 
1 533 zł. 2. Ławeczka: szer. 98 cm, gł. 37 cm, wys. 51 cm, cena: 810 zł. 3. Łoże: szer. 170 cm, gł. 213 cm, wys. 97 cm, cena: 2 769 zł. 4. Szafa: szer. 164 cm, gł. 
62 cm, wys. 209 cm, cena: 3 365 zł. 5. Szafka nocna: szer. 64 cm, gł. 46 cm, wys. 59 cm, cena: 895 zł. 6. Komoda: szer. 114 cm, gł. 46 cm, wys. 90 cm, cena: 
1 413 zł.

Milano to jedna z najładniejszych sypialni dostępnych na rynku. Charak-
teryzuje się niezwykle finezyjną formą, i choć stylowa, jest jednocześnie 
niezwykle nowoczesna i odważna. Wszystko to przez zastosowane kon-
trasty faktur i kolorów. Proste fronty na wysoki połysk zestawione zostały 
z  wysublimowanymi krzywiznami. Złamana biel z  niezwykle głębokim 
orzechowym wybarwieniem nóżek i  blatów. Do tego dochodzi jeszcze 
perforowana tapicerka łóżka – element wręcz awangardowy. My poszli-
śmy jeszcze dalej. Udekorowaliśmy tę ciekawą propozycję najmodniejszy-
mi ostatnio dodatkami z  roślinnymi motywami w nasyconych barwach. 
Sprawdziło się to znakomicie – ciemna zieleń uwydatniła piękny odcień 
bieli na meblach i stworzyła niecodzienny mariaż.  

Kontrasty
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Styl inspirowany malowniczą Prowansją to jeden z najpo-
pularniejszych kierunków aranżacji wnętrz wybieranych 
przez naszych rodaków. 
Styl prowansalski to archetyp wnętrza przytulnego, ciepłe-
go – wręcz idyllicznego. Trend ten ma przywoływać sielski 
obraz wsi, domów z  kamienia skąpanych w  słońcu i  pól 
kwitnącej lawendy. 
Nieodzownym jego elementem są lekkie, jasne meble 
wykonane z  drewna o  charakterystycznym wykończeniu 
– efekcie spękanej, przetartej i  wypłowiałej farby. Dobrze 
wyglądają one na tle jasnych ścian i w towarzystwie uro-
czej zbieraniny kolorowych przedmiotów - wiklinowych 
koszyczków, ceramicznych doniczek, szklanych wazonów, 
butelek, słoików, poduch i ramek na zdjęcia. Wzory typowe 
dla stylu prowansalskiego to delikatne motywy kwiatowe, 
kratki i pasy. Przeciwwagę stanowią elementy z kutego że-
laza – kandelabry, świeczniki, okucia szafek, relingi, uchwy-
ty i wieszaczki.

Spod znaku 
słońca i lawendy

ZAKUPY | MEBLE W STYLU PROWANSALSKIM

1

KOLEKCJA ATELIE – MEBLE KRYSIAK
Nadstawka 120x114x39 cm – 1 354 zł 

Komoda 2D2S 119x88x45 cm – 1 710 zł 
Krzesło 44x105x39 cm – 477 zł 

Stół 4N 160/250x77x90 cm – 2 065 zł 
Komoda 3D3S 170x88x45 cm – 2 395 zł

KOLEKCJA PROVANCE – MEBLE KRYSIAK
Łóżko 201x100x210 cm – 1 959 zł (cena nie zawiera materaca)
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Rok 2017 można okrzyknąć mianem końca ery minimalistycz-
nych wnętrz, przynajmniej w  sypialniach. Do białych wnętrz 
przede wszystkim wkracza kolor, choć biel i  szarość ciągle po-
zostają w  modzie. Ściany i  sufity malujemy na jednolity kolor 
z ciepłej palety barw np. chłodny beż, brudny róż, intensywną 
szarość. Nierzadko odchodzimy od znanych nam standardów 
eksponując ciekawe faktury poprzez zastosowanie okładzin 
ściennych o wyrazistych strukturach, ale także cegły, kamienia, 
desek oraz tapet.
Kolejnym elementem, który warto wprowadzić do naszych sy-
pialni są tapicerowane meble, które coraz odważniej wkraczają 
do naszych domów. Łóżko z wysokim, tapicerowanym zagłów-
kiem jest nie tylko przyjemne w dotyku i wygodne, ale też pasuje 
do każdej sypialni. Coraz więcej jest też tapicerowanych komód 
i  stoliczków, które w  połączeniu z  kolorową tkaniną obiciową 
nadadzą wnętrzu oryginalności. 
Jeśli chodzi o meble – modne i dostępne jest absolutnie wszyst-
ko – i bogata klasyka, i powściągliwa nowoczesność. Bogato zdo-
bione komplety zawierające szafy, urocze stylizowane komódki 
i  wystawne łoża na lekkich nóżkach są wyjątkowo efektowne 
i  tworzą wręcz baśniowy efekt. Elegancji nie można odmówić 
również nowoczesnym meblom sypialnianym. Proste, szlachet-
ne linie, przemyślane akcenty świetlne, łączenie różnych faktur 
i  zastosowanie dobrych jakości materiałów, jak drewno i  szla-
chetne forniry – to cenią najwyżej zwolennicy nowoczesności.

ELEGANCJA 
w każdym stylu

ZAKUPY | SYPIALNIE

TOALETKA VERONA – MEBLE TARANKO
szer. 134 cm, gł. 45 cm, wys. 180 cm

Cena od: 4 325 zł

ŁÓŻKO WERSAL – MEBLE TARANKO
szer. 174 cm, dł. 232 cm, wys. 132 cm
Cena: 3 964 zł (bez stelaża i materaca)

SZAFA WERSAL – MEBLE TARANKO
szer. 148 cm, gł. 63 cm, wys. 206 cm

Cena: 6 542 zł

TOALETKA WERSAL – MEBLE TARANKO
szer. 132 cm, gł. 52 cm, wys. 78 cm

Cena: 4 117 zł

KRZESŁO WERSAL
szer. 47 cm, gł. 43 cm

Cena: 758 złSZAFKA NOCNA WERSAL
szer. 64 cm, gł. 42,5 cm, wys. 63 cm
Cena: 1 035 zł KOLEKCJA IPANEMA – NOLTE MÖBEL 

ŁÓŻKO Z SZAFKAMI NOCNYMI
szer. 278 cm, dł. 210 cm, wys. 98 cm

Cena od: 6 408 zł (bez stelaża i materaca)

SZAFA IPANEMA – NOLTE MÖBEL 
szer. 240 cm, gł. 70 cm, wys. 223 cm

Cena od: 11 376 zł

ŁÓŻKO COMO – MEBLE TARANKO 
szer. 173 cm, dł. 210 cm, wys. 91 cm

Powierzchnia spania: 160x200 cm
Cena od: 2 186 zł (bez stelaża i materaca)

SZAFA COMO – MEBLE TARANKO 
szer. 173 cm, gł. 60 cm, wys. 205 cm

Cena od: 3 114 zł

SZAFKA COMO – MEBLE TARANKO 
szer. 56 cm, gł. 42 cm, wys. 51 cm

Cena od: 611 zł

KRZESŁO U2 – MEBLE TARANKO 
szer. 60 cm, gł. 47 cm, wys. 90 cm

Cena od: 810 zł
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O tym, że sen ma zbawienny wpływ na nasz organizm wie każdy. 
Regularny, spokojny, odpowiednio długi. To jasne, ale co zrobić 
by wyspać się „zdrowo”? W pierwszej kolejności zadbać o  jakość 
snu, bo to właśnie ona wpływa na kondycję fizyczną naszego ciała 
a przede wszystkim na stan kręgosłupa. 
Materac – to jemu powinniśmy poświęcić szczególną uwagę. To 
jeden z  najważniejszych elementów w  naszym domu, gdyż ma 
zasadniczy wpływ na zdrowie - to właśnie na nim będziemy re-
generować siły witalne każdego dnia. Jak zatem wybrać najlepszy 
materac? Przede wszystkim należy pojawić się w  salonie Witek 
Home, aby skorzystać z fachowej wiedzy doradców. Kładąc się na 
materacu testujmy go leżąc na plecach i na boku - im dłużej tym 
trafniejsza decyzja. 
Gdy położymy się na boku, materac powinien elastycznie się pod-
dawać naciskowi naszego ciała. Doradca powinien obejrzeć wów-
czas plecy danej osoby i  sprawdzić, czy biodro oraz ramię zapa-
dają się wystarczająco w materac, a co za tym idzie, czy kręgosłup 
zachowuje linię prostą. Ponadto, materac nie powinien być zbyt 
twardy, ani też za miękki. Powinien podpierać nasze ciało, ale nie 
powodować ucisku na nie. W pozycji na wznak materac powinien 

równomiernie rozłożyć ciężar ciała tak, aby kręgosłup ułożył się 
w swojej anatomicznej postaci i odcinek krzyżowo-lędźwiowy był 
podparty stabilnie – wówczas nie zaciskają się przestrzenie mię-
dzykręgowe. 
Bardzo ważnym elementem jest jakość, a więc materiały, z których 
został wykonany. Aktualnie najlepszym produktem na rynku jest 
pianka Visco, zwana także pianką leniwą lub „z pamięcią kształtu”. 
Wykonana jest z syntetycznego poliuretanu i ma właściwości po-
wolnego układania się i  dostosowywania do kształtów naszego 
ciała – nie sprężynuje i nie uciska. Materac z pianki Visco pod każ-
dym z osobna działa indywidualnie. Zwiększa powierzchnię pod-
parcia ciała nawet o 60%. Wartymi uwagi są także inne materiały 
jak ekologiczne pianki Waterfoam i pianki bio o dużej wytrzymało-
ści, wyporności i trwałości. 
Pozostaje jeszcze kwestia pokrowca. Powinien być wykonany 
z  tkanin tekstylnych, najlepiej wytrzymałych poliestrów, które są 
antyalergiczne, przewiewne i łatwe w utrzymaniu higieny. 
Przy wyborze materaca powinniśmy kierować się jakością, kom-
fortem, gwarancją i certyfikacją wyrobu medycznego, nie ceną. Bo 
przecież zdrowie naszego kręgosłupa jest bezcenne.

JAK DOBRZE SIĘ WYSPAĆ 
Właściwy materac / spokojny sen / dobre zdrowie

ZDROWIE | MATERACE

ComFEEL SPEED - Sembella
Hybrydowy materac ComFEEL® SPEED błyskawicznie dostosowuje się do ciała podczas wy-
poczynku. Dwie warstwy pianki BULTEX® przedzielone warstwą specjalnych mini-sprężyn 
kieszeniowych o wysokości 6 cm niemal natychmiast umożliwiają właściwe podparcie całe-
go ciała, wypełniając wszystkie jego krzywizny. Trzysegmentowa konstrukcja pianki BULTEX® 
zapewnia podparcie w strefie biodrowej i łagodne dopasowanie w części barkowej, umożli-
wiając jednocześnie ergonomiczne ułożenie kręgosłupa. Symetryczna budowa materaca po-
zwala na jego odwracanie wokół obu osi, co skutecznie wydłuża jego żywotność i pozwala 
utrzymać pierwotną twardość. 

Flamenco - Hilding
to materac, który dostosowuje się do indywidualnego kształtu Twojego ciała 
i Twojej ulubionej pozycji snu. Wszystko za sprawą sprężyny typu Multipoc-
ket. Na pierwszy rzut oka, różnica pomiędzy sprężyną Multipocket a sprężyną 
kieszeniową może być niewielka. Jednak jeżeli przyjrzysz się im dokładniej 
zauważysz, że sprężyna Multipocket ma mniejszą średnicę. Jest jej po pro-
stu więcej na każdym metrze kwadratowym materaca. Każda mała sprężyn-
ka pracuje osobno – mamy zatem także więcej punktów podparcia na całej 
powierzchni materaca. Dodatkowo po jednej stronie Flamenco zastosowano 
profilowaną płytę lateksową, a  po drugiej piankę wysokoelastyczną. Nieza-
leżnie od tego, którą stronę materaca wybierzesz, obie zapewnią dodatko-
wą elastyczność i sprężystość całego materaca. Obie także za sprawą swojej 
struktury umożliwiają swobodną wymianę powietrza i ciepła, co powoduje, że 
materac oddycha i szybko odprowadza wilgoć. Dzięki temu pozostanie z Tobą 
na długie lata. Wysokość materaca ok. 24 cm

Rock&Roll - Hilding
to materac, który zapewni Tobie niezwykłą sprężystość, komfort i  zdrowy sen. 
Innowacyjne połączenie dwóch pianek wysokoplastycznych HR, jedna bardziej 
twarda (biała), druga bardziej miękka (zielona) gwarantujące zróżnicowane stre-
fy twardości dzięki czemu Twoje ciało jest idealnie podparte. Otwartokomórko-
wa struktura pianki zapewnia idealną przewiewność i wentylację, dzięki czemu 
możesz cieszyć się wydłużoną trwałością całego materaca i utrzymaniem czy-
stości i higieny Twojego snu. Wysokość materaca ok. 22 cm 

Premier biospring - Materasso
materac który posiada wyjątkowe walory użytkowe, wysoką elastyczność, sprę-
żystość, odporność na odkształcenia oraz zdolność zachowania swoich właści-
wości przez długi okres użytkowania. Materac posiada obustronnie przewiewną 
lateksowa płytę, formowaną piankę BIOSPRING, 7 stref twardości. Wysokość 
materaca – 21 cm.
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SUPERTREND | ŁÓŻKA TAPICEROWANE

ŁÓŻKO GLAMOUR – NEW ELEGANCE 
szer. 174 cm, dł. 215 cm, wys. 138 cm
Powierzchnia spania 160x200 cm
Cena od: 3 213 zł (bez stelaża i materaca)

KOMODA GLAMOUR – STOLWIT
szer. 110 cm, gł. 54 cm, wys. 84 cm

Cena: 1 841 zł
SZAFKA NOCNA GLAMOUR – STOLWIT
szer. 63 cm, gł. 39 cm, wys. 43 cm
Cena: 684 zł

ŁÓŻKO LAZIO – NEW DESIGN
szer. 178 cm, dł. 220 cm, wys. 90 cm
Cena: 2 180 zł
(cena bez stelaża i materaca)

ŁÓŻKO APOLLO S – NEW ELEGANCE
szer. 174 cm, dł. 230 cm, wys. 96 cm
Cena od: 1 833 zł
(cena bez stelaża i materaca)

DOSTĘPNY 
LUKSUS
Wielkim trendem zeszłego roku, 
i trwającym do dziś, jest łóżko tapi-
cerowane z wezgłowiem w sypialni. 
Okazałe łoża bez ostrych krawędzi 
przynoszą na myśl bezpieczeństwo, 
komfort i luksus. Mogą występować 
w  wersji do wnętrz klasycznych 
i nowoczesnych, a nawet minimali-
stycznych. Każdy jest w  stanie wy-
brać swoje wymarzone posłanie 
obite tkaniną każdego gatunku, 
koloru i  faktury. Mamy do wyboru 
łóżka różnych szerokości i  długo-
ści, pojedyncze i podwójne, wersje 
z  pojemnikiem na pościel, a  także 
z  silnikiem do sterowania poło-
żeniem stelaża. Zagłówek (szczyt 
górny) może być prosty, z  prze-
szyciami, pikowany, z  guziczkami, 
kryształkami lub lamówkami. Nóżki 
metalowe, drewniane, proste i  fan-
tazyjnie wygięte. Coraz modniejsze 
są również łóżka kontynentalne 
– tapicerowane łóżka na nóżkach 
składające się ze sprężynowego 
materaca umieszczonego na skrzy-
ni wypełnionej również sprężynami 
oraz ewentualnie topera – cienkie-
go materaca wierzchniego.

ŁÓŻKO CONCEPT VIII – NEW CONCEPT
szer. 179 cm, dł. 218 cm, wys. 90 cm

Powierzchnia spania 160x200 cm
Cena od: 1 409 zł (bez stelaża i materaca)

ŁÓŻKO FIORE – VERO
szer. 160 cm, dł. 200 cm
Cena od: 1 595 zł
(cena obejmuje pojemnik i stelaż)

ŁÓŻKO CONCEPT XV – NEW CONCEPT
szer. 179 cm, dł. 233 cm, wys. 100 cm
Powierzchnia spania: 160 x 200 cm
Cena od: 1 547 zł
(cena bez stelaża i materaca)
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1. Pościel Fleuresse – Modern Garden 155x200 cm (145265) – 465 zł. 2. Koc Biederlack – Orion Cotton Plus Lemon 150x200 cm (143502) – 229 zł. 3. Koc 
Ibena Dublin 150x200 cm (152423) – 255 zł. 4. Pościel Estella – Farah 155x200 cm (152997) – 529 zł, 200x220 cm (152996) – 684 zł. 5. Pościel Estella – Au-
stralia 155x200 cm (151809) – 519 zł. 6. Poszewki dekoracyjne Riga 50x50 cm (151267) – 93 zł. 7. Poszewki dekoracyjne Alcatex 40x40 cm (152668) – 29 zł, 
Wkłady do poszewek 40x40 cm (152906) – 21 zł, Wkłady do poszewek 50x50 cm (149766) – 26 zł.

1

2

3

4

5

6

7

ZAKUPY | POŚCIEL
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Za co kochamy...
Styl skandynawski we wnętrzach – wszędzie 
o nim słyszymy i widzimy jego przykłady, a on 
wcale nam się nie nudzi. Skąd ten fenomen? 
Odpowiedź jest prosta – bo nieustannie zaska-
kuje – zadziwia swoją formą, estetyką i funkcjo-
nalnością. Projektanci tego stylu nie spoczęli na 
laurach i  ciągle poszukują nowych rozwiązań, 
materiałów i  ciekawych barw współgrających 
z  nieustępliwą i  obowiązkową bielą. Obec-
ne pokolenie kreatorów, czerpiąc z  solidnych 
wzorów, jakie pozostawili prekursorzy tego 
stylu,  dodają swoje świeże spojrzenie oraz 
skrupulatnie wykorzystują nowoczesne tech-
nologie w  obróbce drewna, metalu, płócien 
czy tworzywa. Z nich powstają wygodne sofy, 
krzesła, stoły, meblościanki i komody, które nie 
przytłaczają swoimi gabarytami. Meble w stylu 
skandynawskim to małe arcydzieła, które cie-
szą nasze oko i  sprawiają, że dobrze czujemy 
się w ich otoczeniu. Chcąc stworzyć swoją ja-
sną, czystą i lekką przestrzeń sięgnijmy do stylu 
skandynawskiego. Bawmy się nim, dodając do 
niego coś od siebie, bo jest on niczym dobrze 
skrojona marynarka, do której można przypiąć 
naszą broszkę indywidualizmu.   

KOMODA LOVELL – MATKOWSKI MEBLE
szer. 66 cm, gł. 44 cm, wys. 66 cm
Cena: 1 750 zł

WITRYNA LOVELL – MATKOWSKI MEBLE
szer. 128 cm, gł. 44 cm, wys. 165 cm
Cena od: 4 090 zł

WITRYNA LOVELL – MATKOWSKI MEBLE
szer. 66 cm, gł. 44 cm, wys. 165 cm
Cena od: 2 790 zł

STÓŁ LOVELL – MATKOWSKI MEBLE
szer. 150-250 cm, gł. 90 cm, wys. 75 cm
Cena od: 3 190 zł

KRZESŁO LOVELL – MATKOWSKI MEBLE
szer. 45 cm, gł. 58 cm, wys. 96 cm
Cena od: 650 zł

KOMODA LOVELL – MATKOWSKI MEBLE
szer. 191 cm, gł. 44 cm, wys. 82 cm
Cena: 3 590 zł STYL SKANDYNAWSKI

NAROŻNIK NAPPA – SWEET SIT
szer. 222 cm, gł. 156-173 cm, wys. 87 cm

Powierzchnia spania: 115x190 cm
Cena: 2 799 zł

FOTEL OLAND – WAJNERT
szer. 87 cm, gł. 87 cm, wys. 88 cm

Cena od: 1 095 zł

SOFA 3 os. OLAND – WAJNERT 
szer. 232 cm, gł. 97 cm, wys. 88 cm
Powierzchnia spania: 142x197 cm
Cena od: 2 223 zł

TREND | MEBLE W STYLU SKANDYNAWSKIM
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Nie jesteśmy w stanie przecenić wagi oświetlenia jako elementu wyposażenia wnętrz. Właściwy dobór lamp sufitowych, podłogowych, stołowych 
i  kinkietów ma przemożny wpływ na nasze samopoczucie. Innego światła potrzebujemy, by kreatywnie, wydajnie, w  skupieniu pracować i  nie 
męczyć się,  innego, by dobrze odpocząć i zrelaksować się. Tyleż ważne jest źródło światła – właściwie dobrana barwa i natężenie, co jego oprawa 
– lampa. Klasycznie piękny abażur, usytuowany w centralnym miejscu, doda uroku i elegancji salonowi, światło boczne romantycznie nastroi każde 
wnętrze, a awangardowa oprawa podkreśli nowoczesne pomieszczenie. Postawiona przy fotelu lampa podłogowa zachęci nas do lektury, a lampki 
nocne przy łóżku dopełnią atmosfery sypialni. Po szeroki wybór lamp zapraszamy do Witek Home i na www.witekhome.pl.

MAGIA LAMP

ZAKUPY | LAMPY
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Lampa abażurowa
Żarówka: 12 x E14

Moc: max 40W 
Szerokość: 100 cm

Cena: 1 559 zł

Lampa
Żarówka: 12 x E14
Moc: max 40W
Kolor: złoty
Szerokość: 85 cm
Wysokość: 80 cm
Cena: 1 849 zł

Lampa Coco
Żarówka: 6 x E14
Moc: max 40W
Kolor: nikiel
Szerokość: 75 cm
Wysokość: 60 cm
Cena: 5 849 zł

Lampa MONZA
Żarówka: 6 x E14
Moc: max 40W
Kolor: patyna mosiądz
Szerokość: 85 cm
Wysokość: 70 cm
Cena: 3 954 zł Lampa CARABEL

Żarówka: 3 x E27
Moc: max 100W

Kolor: szampański
Szerokość: 53 cm
Wysokość: 60 cm

Cena: 2 439 zł

Lampa GOTHAM
Żarówka: 4 x G9
Moc: max 40W
Kolor: chrom
Szerokość: 78 cm
Wysokość: 57 cm
Cena: 3 289 złLampa KINGSLEY

Żarówka: 6 x E14
Moc: max 60W
Kolor: szampański
Szerokość: 66 cm
Wysokość: 65 cm
Cena: 4 269 zł

Lampa metalowa
Żarówka: 6 x E14
Moc: max 40W 
Szerokość: 65 cm
Wysokość: 60 cm
Cena: 1 119 zł

Lampa (247815)
Źródło światła:
12 x LED 3W
Temperatura:
3000K (ciepła biała)
Wysokość: 180 cm 
Cena: 1999 zł

Lampa (244852)
Żarówka: E27
Moc: max 40W
Wymiar: szer. 25 cm, wys. 35 cm 
Cena: 609 zł

Lampa SNAKE
Żarówka: 12 x G4

Moc: max 20W
Kolor: biały

Szerokość: 75 cm
Wysokość: 66 cm

Cena: 1 799 zł

Lampa SILVER BALL
Żarówka: 4 x E27

Moc: max 60W
Kolor: chrom

Szerokość: 66 cm
Wysokość max: 225 cm

Cena: 1 589 zł

Lampa REGO
Żarówka: 5 x G9

Moc: max 40W
Kolor: chrom

Szerokość: 40 cm
Wysokość max: 130 cm

Cena: 769 zł

Lampa CALDO
Żarówka: 5 x G9

Moc: max 40W
Kolor: chrom

Szerokość: 40 cm
Wysokość max: 130 cm

Cena: 839 zł

Lampa GALILEO
Żarówka: 8 x G9

Moc: LED 4W
Kolor: miedź

Szerokość: 50 cm
Wysokość max: 150 cm

Cena: 1 309 zł

Lampa VENGO
Żarówka: 3 x E14
Moc: max 40W
Kolor: biały
Szerokość: 197 cm
Wysokość: 110 cm
Cena: 2 299 zł

Lampa TEARS
Żarówka: 19 x G4
Moc: max 10W
Kolor: satyna
Szerokość: 60 cm
Wysokość max: 145 cm
Cena: 1 659 zł
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GEOMETRIA

DYWAN CANVAS TRÓJKĄTY 100% PP
Cena od: 89 zł
www.awitek.pl

DYWAN SKETCH GREY CREAM 100% PP
Cena od: 99 zł
www.awitek.pl

Kwadrat, oś symetrii, kąt, płaszczyzna – brzmi jak lekcja matematyki – ale to nie powtórka przed sprawdzianem, lecz poszukiwanie 
równowagi i porządku. We wnętrzach gwarantuje je właśnie – geometria. Motywy geometryczne są wykorzystywane od wielu po-
koleń – w tkaninach dekoracyjnych, obiciowych oraz w formie mebli – proste fotele, asymetryczne sofy modułowe, kubiczne stoliki 
i półki. Trendy się zmieniają, ale projektanci zawsze będą z respektem podchodzić do królowej nauk i stosować jej przykazania.

TAPETY HOOKED ON WALLS GENTLE GROOVE
Cena od: 461 zł
www.awitek.pl

TAPETA ART OF LIVING 49420
Cena: 140 zł

POSZEWKI WE LOVE BEDS
Cena od: 89 zł/szt.

TRENDY | GEOMETRIA
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STOLIK ESSAL
szer. 55 cm, gł. 55 cm, wys. 45 cm
Cena: 459 zł

STOLIK MARINA
szer. 80 cm, gł. 80 cm, wys. 29 cm
Cena: 687 zł

STOLIK ALTRA
szer. 82 cm, gł. 82 cm, wys. 45 cm
Cena: 713 zł

PUFA RICARDO
szer. 65 cm, gł. 65 cm, wys. 43 cm
Cena od: 875 zł

PODUSZKA
wymiar: 40x40 cm
Cena od: 75 zł

SOFA RICARDO 2,5
Z FUNKCJĄ SPANIA
szer. 220 cm, gł. 105 cm, wys. 80-92 cm
Cena od: 4 651 zł

LAMPA MALMO 60W, E27
śr. 80 cm, wys. 175 cm
Cena: 2 449 zł

TAPETA LIVING WALLS METROPOLIS
BY MICHALSKY LIVING
Cena od: 95 zł

ZEGAR 
śr. 58 cm
Cena: 449 zł

STOLIK LOVA 
szer. 40 cm, gł. 40 cm, wys. 56 cm
Cena: 527 zł

STOLIK ISAC 
szer. 120 cm, gł. 60 cm, wys. 41 cm
Cena: 989 zł

STOLIK MEMO 
szer. 80 cm, gł. 80 cm, wys. 45 cm
Cena: 929 zł

DYWAN SILVER 100% PP
Cena od: 179 zł

KOMPOZYCJA AC 008 – ADRIANO
Cena: 11 039 zł

Kolekcja porcelany Bruno Black 
– więcej informacji na www.witeks.pl

TRENDY | GEOMETRIA
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Wzór koniczyny marokańskiej to aktualnie 
najmodniejszy trend w  dekoracji wnętrz, 
i to nie tylko tych orientalnych czy kolonial-
nych. Świetnie odnajduje się w  zależności 
od kolorystyki praktycznie w  każdego ro-
dzaju wnętrzach, np. w popularnym obec-
nie stylu skandynawskim, glamour (wersja 
biało-czarna), klasycznym, loftowym i  in-
nych. Czym charakteryzuje się wzór koni-
czyny marokańskiej? Głównym motywem 
jest przyjemny dla oka regularny wzór po-
wstały z falistych linii, nawiązujący do czte-
rolistnej koniczyny. Motyw jest wyrazisty, 
więc jeśli nie chcemy, by dominował nad 
innymi elementami wnętrza, zastosujmy 
wersję w  stonowanych barwach. Wśród 
dodatków dekoracyjnych ze wzorem ma-
rokańskiej koniczyny – polecanych przez 
sklep www.awitek.pl – największym zain-
teresowaniem klientów cieszą się tapety, 
dywany, tkaniny dekoracyjne i poduszki.

Koniczyna  marokańska

TREND | ORIENT

DYWAN RAINBOW/KOLIBRI 100% PP
Cena od: 159 zł

DYWAN RAINBOW/KOLIBRI 100% PP
Cena od: 159 zł

DYWAN ERA 
Skład: 80% PP + 20% PS
Cena od: 279 zł

TAPETA WALLQUEST SIMPLY CITY
Cena: 429 zł

Dywany orientalne postrzegane są jako symbol luksusu, elegancji i dobrego smaku. 
Przyjęło się, że najlepiej pasują do wnętrz klasycznych i tradycyjnych, a przecież nowo-
czesność kocha niekonwencjonalne rozwiązania i eklektyzm. Nic zatem nie stoi na prze-
szkodzie, aby piękny orientalny dywan położyć w minimalistycznie urządzonym salonie czy 
białej skandynawskiej sypialni. Dlaczego dywany orientalne są warte swojej ceny? Po pierwsze, 
są produkowane wyłącznie z naturalnych materiałów np. z wełny i jedwabiu. Po drugie, ich pro-
dukcja jest bardzo pracochłonna, ponieważ są ręcznie wiązane. Po trzecie, są to produkty unikatowe, 
niepowtarzalne, niczym dzieła sztuki. Właściwie dobrany dywan orientalny z pewnością stanie się eks-
kluzywną wizytówką każdego wnętrza. Piękne dywany orientalne poleca sklep www.awitek.pl.

Ekspresowo 
o oriencie

2. DYWAN PAKISTAŃSKI BUKHARA, 100% wełna. Cena od: 399 zł

1. DYWAN PAKISTAŃSKI PLS, wełna z jedwabiem. Cena od: 2 499 zł

1.

2.
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SZARY NOWYM BEŻEM

NAROŻNIK FABIO
208x263x74(92) cm
Powierzchnia spania: 198x140 cm
Cena od:  4 799 zł 

PROGRAM GEORGE – BYDGOSKIE MEBLE
Sofa 3 os. 185x86x81 cm. Cena od:  1 726 zł 
Sofa 2 os. 137x86x81 cm. Cena od:  1 397 zł
Fotel 91x86x81 cm. Cena od: 1 080 zł
Pufa 60x48x42 cm. Cena od: 422 zł Warto zatem szarość traktować jako tło dla ele-

mentów w żywym kolorze lub jako uzupełnie-
nie wnętrza urządzonego w barwach ciepłych. 
W ostatnim przypadku najlepiej sprawdzą się 
szare sofy i narożniki oraz tapicerowane krze-
sła, fotele i  łóżka. Meble tapicerowane szarą 
tkaniną to najczęściej kupowane produkty 
w  Witek Home. Szarość pokonała wszech-
obecny beż w  naszych domach i  przeżywa 
obecnie swój renesans, dlatego i my pokazu-
jemy tu nasze hity sprzedażowe.

Polacy pokochali szarość we wnętrzach. Szare 
ściany, sofy, tapicerowane łóżka, dywany, za-
słony i dodatki dekoracyjne. Dostępność pro-
duktów na rynku sprawia, że łatwo o przesadę, 
a wtedy uświadamiamy sobie, że wnętrze na-
szego domu jest ponure i nieciekawe. 

NAROŻNIK STELLA
szer. 245/154 cm, gł. 90 cm, wys. 82 cm
Cena:  2 999 zł 

PROGRAM NAPPA – SWEET SIT
Fotel 81x78 cm. Cena od:  880 zł

Sofa 3 os. 222x89x87 cm. Cena od:  1 953 zł 
 

ŁÓŻKO ITALIA LUXURY III – NEW CONCEPT
182x225x125 cm
Powierzchnia spania: 200x160 cm
Cena od:  2 999 zł (bez stelaża i materaca)

FOTEL NESTOR
82x80x110 cm
Cena od:  1 241 zł

FOTEL TOM – GALA COLLEZIONE
szer. 77 cm, gł. 91-145 cm, wys. 84-105 cm
Cena od:  1 471 zł

SOFA 2 os. HENRY
144x94x104 cm

Cena od:  1 941 zł

AKADEMIA KOLORU | SZAROŚĆ
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WYPOCZYNEK W MODUŁACH
Mebel modułowy to synonim funkcjonalności i elastyczności. Daje możliwość samodzielnej konfiguracji sofy lub narożnika zgodnie z własnymi 
potrzebami. W zależności od kolekcji, systemy modułowe obejmują nawet kilkadziesiąt różnych brył, które można ze sobą zestawić otrzymując 
w rezultacie małą sofę, narożnik w tradycyjnym kształcie litery L lub duży rodzinny mebel w kształcie litery U. 
Są szczególnie polecane osobom poszukującym mebli nowoczesnych, oryginalnych, funkcjonalnych i zapewniających najwyższy komfort wypo-
czynku – wszystkim tym, którzy nie chcą korzystać z oferty mebli gotowych, lecz stworzyć własny, indywidualnie skonfigurowany zestaw wypo-
czynkowy do salonu. Dodatkowo, mebel może być wyposażony w ekstra elementy – funkcję spania, fotel z funkcją relaksu (rozkładany manualnie 
lub elektrycznie), pojemnik na pościel, podnoszony elektrycznie podnóżek, bar z ruchomym blatem lub wysuwaną szufladą, zagłówki, które można 
przełożyć na dowolne oparcie mebla i inne. 

NAROŻNIK BELLUNO – GALA COLLEZIONE
Funkcja spania + relax elektryczny
wymiar: 359x270 cm
Powierzchnia spania: 120x195 cm
Cena od: 9 960 zł

NAROŻNIK DOMINO – CAYA DESIGN
szer. 367 cm, gł. 332 cm, wys. 80 cm
Cena od: 11 480 zł NAROŻNIK ERGO – ETAP SOFA 

szer. 260 cm, gł. 209 cm
Powierzchnia spania: 120x197 cm
Cena od: 4 979 zł

NAROŻNIK KELLY – WAJNERT
Wymiary: 341x258x180 cm
Powierzchnia spania: 135x200 cm
Cena od: 6 929 zł

NAROŻNIK DOMO – GALA COLLEZIONE
Wymiary: 280x315x177 cm

Powierzchnia spania: 130x195 cm
Cena od: 13 058 zł

NAROŻNIK PRIMO 
Wymiary: 162x353x199 cm

Powierzchnia spania: 140x220 cm
Cena od: 6 456 zł

SUPERTREND | MEBLE MODUŁOWE

50  I  WITEK HOME  I  WIOSNA 2017



TRENDY KOLORYSTYCZNE W AGD

AKADEMIA KOLORU | AGD

Projektując i wyposażając kuchnię większość z nas wybiera 
nienachalne, stonowane kolory ścian, stalowe, czarne, rza-
dziej białe lodówki i kuchenki. Kuchenne wnętrza wzboga-
camy i urozmaicamy kupując kolorowe, często designerskie 
drobne sprzęty: garnki, chlebaki, kawiarki, czajniki, tostery. 
To one przełamują,  monochromatyczność i nadają charak-
teru przestrzeni, dzięki czemu codzienne gotowanie, pie-
czenie zdecydowanie nabierze radości. Wszystkie kolory 
kuchni oferujemy w salonach Witeks i na www.witeks.pl     
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1. Termokubek (133795) – 19 zł. 2. Kawiarka 6 Tz (133888) – 99 zł. 3. Termokubek 0,7l (249146, 249149, 249150) – 55 zł/szt. 4. Komplet garnków 6 el. (149695) 
– 360 zł. 5. Czajnik (148593) – 329 zł. 6. Podkładka (142895, 142892) – 9,50 zł/szt. 7. Kawiarka 6 Tz (133886) – 118 zł. 8. Pucharek (140739) – 13,90 zł. 9. Pucha-
rek (140740) – 13,90 zł. 10. Patelnia (129366) – 529 zł. 11. Rękawice kuchenne (141123) – 20 zł. 12. Pędzeli i łopatka (247601) – 8,10 zł. 13. Zestaw kuchenny 
(142768) – 25 zł. 14. Pucharek 180 ml (140731) – 12 zł.  15. Pucharek 180 ml (140732) – 12 zł. 16. Wałek silikonowy (252518) – 26 zł. 17. Misa (140736) – 20 zł. 
18. Zaparzacz do herbaty (145496) – 16 zł. 19. Zaparzacz do herbaty (142712) – 9 zł. 20. Pucharek 266 ml (140738) – 13,90 zł. 21. Pojemnik (246655) – 
7,50 zł. 22. Koszyk (253633) – 14,60 zł. 23. Pojemnik na cytrynę (144355) – 17 zł. 24. Młynek średni (129960) – 124 zł. 25. Brytfanna żeliwna (133548) – 269 zł. 
26. Chlebak (139680) – 169 zł. 27. Zaparzacz 600 ml (252491) – 21 zł. 28. Pojemnik 1,4 l (139642) – 50 zł. 29. Garnek żeliwny 3,8 l (252989) – 619 zł.

PASTELOWE CZY INTENSYWNE?
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KOMODA SAINT TROPEZ – FORTE
szer. 227 cm, gł. 53 cm, wys. 84 cm
Cena: 1 599 zł

WITRYNA SAINT TROPEZ – FORTE
szer. 93 cm, gł. 42 cm, wys. 190 cm

Cena: 1 269 zł

STÓŁ SAINT TROPEZ – FORTE
szer. 160-207 cm, gł. 90 cm, wys. 75 cm
Cena: 949 zł

SZAFA BELLEVUE – FORTE
szer. 270 cm, gł. 61 cm, wys. 210 cm

Cena: 2 198 zł

KOMODA BELLEVUE – FORTE
szer. 161 cm, gł. 43 cm, wys. 107 cm
Cena: 899 zł

ŁÓŻKO Z SZAFKAMI BELLEVUE – FORTE
szer. 285 cm, gł. 209 cm, wys. 97 cm
Cena: 1 599 zł

ŁAWKA BELLEVUE – FORTE
szer. 165 cm, gł. 37 cm, wys. 56 cm

Cena: 549 zł

Witek Family to miejsce, gdzie na powierzchni 2500 m2 oferu-
jemy meble bardzo dobrej jakości, zapewniające wysoki kom-
fort użytkowania  i co najważniejsze bez wielkich cen. Nasz pro-
fesjonalny zespół doradców zawsze jest do Państwa dyspozycji, 
priorytetem dla nas jest zadowolenie naszych klientów. Stara-
my się aby przygotowana przez nas oferta była pod względem 
praktycznym, cenowym oraz wizualnym najlepsza na rynku.

MEBLE BEZ WIELKICH CEN
NAROŻNIK COMODO – MEBLO EXPO

szer. 305 cm, gł. 180 cm, wys. 87 cm
Powierzchnia spania: 230x135 cm

Cena: 2 499 zł

NAROŻNIK BASIC – IDEAL SOFA
szer. 245 cm, gł. 168 cm, wys. 88 cm
Powierzchnia spania: 200x126 cm
Cena od: 3 939 zł

NAROŻNIK COLORADO – MEBLO-EXPO
szer. 277 cm, gł. 172 cm, wys. 91 cm
Powierzchnia spania: 234x120 cm
Cena od: 1 799 zł

SOFA LUND – LIBRO
szer. 212 cm, gł. 97 cm, wys. 92 cm
Powierzchnia spania: 193x138 cm

Cena od: 2 499 zł
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Zmiany, zmiany, zmiany...
W  branży wyposażenia wnętrz zaistnieliśmy 

w  roku 1990, jako firma rodzinna kierowana przez 
moją Mamę – Karolinę Witek. Niezwykle nam miło 
i  bardzo Państwu dziękujemy, że jesteście z  nami 
już od ponad 25 lat! Zapewne wielu pamięta bu-
dynki K’Witek i Witeks, w starej lokalizacji, po drugiej 
stronie autostrady. Zapraszaliśmy tam Klientów do 
roku 2000. Później, w 2001 powstało Centrum Witek 
oraz Hotel Witek. Leroy Merlin ulokował się niedłu-
go potem naprzeciwko nas, a obok powstał Futura 
Park z Factory Outlet Kraków. W 2011 do wszystkich 
dołączył salon Witek Family – meble bez wielkich 
cen. Dzisiaj tworzymy wspólnie kompleks handlo-
wy o łącznej powierzchni powyżej 80 000 m2, gdzie 
można kupić prawie wszystko – począwszy od towa-
rów związanych z  etapem budowania, wykończe-
niowych, mebli, szerokiej gamy artykułów wyposa-
żenia wnętrz, po drobne rzeczy codziennego użytku.   

W ubiegłym roku, po 15 latach funkcjonowania 
w obecnym miejscu, zaczęliśmy gruntowne zmiany, 
by dostosować salon do współczesnych, nowator-
skich trendów w dziedzinie meblarstwa i wyposaże-
nia domu. Przszliśmy rebranding na WITEK HOME. 
Nowa nazwa pokazuje nasze starania aby podkre-
ślić dobrą tradycję starego Centrum Witek, ale też 
dać się ponieść nowoczesnej lekkości. Stworzyliśmy 
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KRAKÓW CENTRUM 

ul. Handlowców 2
32-085 Modlniczka
tel. 12 622 62 01
e-mail: meble@witek.pl

ul. Handlowców 19
32-085 Modlniczka

tel. 12 622 63 25
e-mail: family@witek.pl

Restauracja Werona
tel. 12 622 36 36
www.restauracjawerona.pl

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek – Piątek 1000-2000

Sobota 1000-1900

Niedziela 1100-1700

tel. 12 662 35 00 

ul. Handlowców

OLK
USZ

 

PARKING

Salon VW

Salon Audi

Leroy Merlin

Factory Outlet

Futura Park

ul. Handlowców 2
32-085 Modlniczka
tel. 12 622 62 01
e-mail: meble@witek.pl

nowe logo, które od kilku miesięcy widzicie Państwo na naszym portalu 
i  swoim prostym piktograficznym przekazem obwieszcza, co też można 
znaleźć wewnątrz. A tam to, co od lat: szeroki wybór mebli, dywanów, tapet, 
lamp, wyposażenia kuchni, szkła, porcelany, pościeli i wszelkich artykułów 
do dekoracji wnętrz. Jesteśmy już za półmetkiem zaplanowanych zmian, 
i  z  wielką dumą chcemy zaprosić Państwa do obejrzenia tego, czego już 
dokonaliśmy. Jest naprawdę pięknie! Przebudowaliśmy hol wejściowy, usys-
tematyzowaliśmy tematycznie przestrzenie ekspozycji meblowych, zmieni-
liśmy ich układ i dodaliśmy oświetlenie o barwie światła dziennego. Obec-
nie wszystkie jadalnie znajdują się po prawej stronie od wejścia do salonu, 
meble wypoczynkowe zajmują centralną część, sypialnie, łóżka i materace 
powędrowały na antresolę – poziom +1. Nie boję się stwierdzić, że mamy 
zaskakujący dla większości klientów wybór sof, a nasza strefa snu jest, jeżeli 
nie największa w Polsce, to na pewno w Galicji! ;) Pozostałe działy czyli na-
sza propozycja AGD – kuchni, szkła, porcelany, dywanów, wykładzin, tapet, 
lamp, pościeli i ręczników to ponad 6 000 m2 produktów najwyższej jakości, 
ulokowanych na poziomie -1. Niektóre rzeczy są u nas niezmienne: dowozi-
my, wnosimy, montujemy meble gratis na terenie całego kraju, a i za granicę 
się nam zdarza. Sprzątamy, zabezpieczamy przed zarysowaniem podłogi 
i uśmiechamy się wciąż i niezmiennie!

Przed końcem 2017 roku planujemy całkowicie zakończyć nasze „ku-
chenne rewolucje”, aby móc Państwu z  rozmachem prezentować jeszcze 
większą, ciekawszą i niepowtarzalną ofertę. Dlatego w  imieniu wszystkich 
naszych profesjonalnych Pracowników, w imieniu mojej Mamy, Siostry oraz 
własnym, chciałem, przekazując ten pełen inspiracji magazyn, podziękować 
Państwu za te wszystkie chwile, które spędziliście u nas do tej pory i zapro-
sić Was do odwiedzenia WITEK HOME w  nowej odsłonie. Życzę Państwu 
kolejnych wspólnych odkryć w kreowaniu Waszych domowych przestrzeni, 
dobrej zabawy i udanych zakupów.

Serdecznie zapraszam!
Adam Witek
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