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CHROBOTEK

KUCHNIE

STOLIKI I STOŁY

MEBLE NA WYMIAR



meble kuchenne projektowane na wymiar
szafy, szafki, konsole, komody na wymiar
stoły z litego drewna
stoły z litego drewna z zastosowaniem żywicy

Specjalizujemy się w tworzeniu wysokiej klasy mebli na wymiar.  
Naszej codziennej pracy towarzyszy niezwykła pasja i kreatywność. 

Marka ZAAR to połączenie elegancji, trwałości i perfekcji. Nasze meble 
to gwarancja  wysokiej jakości oraz oryginalny design. 

ZAAR to nowoczesna firma  
z bogatym doświadczeniem

nasze motto to:

NAS

jakość, doświadczenie, perfekcja

Dbając o stylowy wygląd wnętrz oddajemy naszym 
klientom szeroki wybór mebli:



W W W . Z A A R . C O M . P L

Rozwijając działalność i wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów 
wzbogaciliśmy nasze portfolio o nowoczesne i niebanalne panele oraz 
dekoracje ścienne wykonane z chrobotka oraz mchu ozdobnego. Taka 
stylizacja nada Twoim ścianom magii, pozwoli stworzyć unikatowy efekt. 

Meble ZAAR to ręczna robota, każde zlecenie to indywidualny 
projekt, profesjonalne podejście oraz pełne wsparcie dla naszych 
klientów. Cenimy bezkompromisowe połączenie minimalizmu  
i jakości. Stwórz z nami niepowtarzalny efekt wnętrz Twojego domu, 
pozwól nam zadbać o każdy szczegół, wejdź z nami w stylowy świat 
perfekcji i harmonii. 

stylowe
wnętrza

jakość
&

minimalizm



NA WYMIAR
KUCHNIE

Kuchnia w domu to miejsce wyjątkowe bez względu na jej wielkość i aranżację. Każda - 
mała, duża, otwarta, przestronna, jasna, nowoczesna czy też rustykalna ma swój urok i magię. 
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NOWOCZESNE  WNĘTRZA



Zainspiruj się razem z nami.

Ciesz się kuchnią ZAAR na lata.

KUCHNIE Z POMYSŁEM!



Funkcjonalność
Indywidualny projekt
Perfekcyjne wykonanie
Nowoczesny i niepowtarzalny wygląd
Trwałość na lata
Wysoką jakość użytych materiałów

Decydując się na kuchnie 
ZAAR wybierasz: 

doradzimy, rozbudzimy Twoją wyobraźnię
dobierzemy idealny projekt,

a potem stworzymy kuchnię idealną



Zadbamy o funkcjonalność Twojej kuchni

projektując ją tak abyś z łatwością mógł posegregować 
artykuły spożywcze, akcesoria kuchenne, garnki, porcelanę. 



Codziennie spędzamy tam mnóstwo czasu, gotując, rozmawiając, spożywając posiłki. 
Przepełniona zapachami, aromatami ziół i porannej kawy. Niezwykle ważne i niemal 
strategiczne miejsce każdej gospodyni domowej. 

Dlatego tak ważne jest aby była urządzona z wielką precyzją oraz dbałością o najmniejszy 
szczegół. Meble oraz wszelkie dodatki są niezmiernie istotne.

W kuchniach ZAAR odkryjesz pasję gotowania na nowo, zaczniesz niezwykłą przygodę 
kulinarną. Będziesz się cieszył każdą spędzoną tam chwilą.

Przenieś się z nami w świat kuchni idealnych,
skrojonych na miarę Twoich marzeń. 



KONSOLE, KOMODY, REGAŁY
STOŁY, STOLIKI

Stół - czysto teoretycznie i bez emocji to jedynie mebel z poziomą 
powierzchnią zwykle podtrzymywaną przez cztery nogi.

designerskie meble dla Ciebie

Jednak czy można tak jednoznacznie zdefiniować stół?
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Stół to przecież integralny i niezwykły element  każdego domu. Miejsce spotkań, wspólnie spędzonego czasu z rodziną 
i przyjaciółmi, to właśnie przy nim codziennie spożywamy posiłki, w wolnych chwilach wykorzystywany do gier 
planszowych, odrabiania lekcji z dziećmi. Można by wymieniać w nieskończoność zalety stołów i stolików. Występują 
w różnych kształtach, kolorach, wielkościach w zależności od pomieszczeń, naszych upodobań czy też gustu. 

Pewnie niewielu z nas przywiązuje do tego uwagę, pomyśl jednak ile magicznych chwil 
przy nim minęło… 

Zadbaj o tę część kuchni, jadalni, pokoju, rozwiń wyobraźnię, wymarz sobie swój idealny 
stół a my stworzymy go dla Ciebie. 



Szeroki wybór i niezliczone pomysły, dbałość o szczegóły i indywidulane podejście do każdego projektu 
to właśnie marka ZAAR. 

Nasze stoły cechuje trwałość, oryginalny wygląd, funkcjonalność  
oraz nowoczesność. 

Nie czekaj i już dziś skontaktuj się z nami. 
Naszym klientom gwarantujemy pełną 

satysfakcję. 



NOWOŚĆ

dostępne
RÓŻNE KOLORY

stoły z żywicą

żywica epoksydowa  
z motywem rzeki

W OFERCIE

ŻYWICY



czy wiesz, że:

Pamiętajmy także aby nie stawiać szklanek oraz innej porcelany bezpośrednio na blacie stołu, może to 
spowodować powstanie nieestetycznych białych kółek. Nie da się ich usunąć preparatami, my jednak mamy na 
to sposób. Odrobina soli i oliwy doskonale poradzi sobie z takimi śladami. Posmaruj taką miksturą, wypoleruj po 
kilku godzinach i stół będzie jak nowy.

Drewno dębowe jest uznawane za jedno z najszlachetniejszych. 

Zatem jak to zrobić? Jak czyścić, pielęgnować, jak nadać im blask? Jak utrzymać ich piękno?

Podsuwamy kilka ciekawych pomysłów i rad. 
Rynek oferuje szeroki wachlarz preparatów do konserwacji. Wybierajmy te na bazie wosku i naturalnych 
olejków to pozwoli zabezpieczyć je przed kurzem i wilgocią. 

DREWNO DĘBOWE NIE LUBI WODY. 
Nie używajmy jej do czyszczenia mebli.

1

Drewno dębu stosunkowo twarde  znajduje szerokie zastosowanie w stolarce budowlanej oraz w meblarstwie.  
Piękny kolor, niebywała trwałość to główne atuty mebli wykonanych z tego drewna Meble dębowe to niekwestionowana 
ozdoba każdego domu. Niejednokrotnie stanowią wizytówkę pomieszczeń, przyciągają spojrzenia gości. Wzbudzają 
zachwyt. Dlatego tak niezmiernie ważna jest konserwacja i utrzymanie czystości mebli dębowych. Dbając o nie 
właściwie będziemy cieszyć się ich pięknem przez długie lata. 

Rynek oferuje szeroki wachlarz preparatów do konserwacji. Wybierajmy te na bazie wosku i naturalnych 
olejków to pozwoli zabezpieczyć je przed kurzem i wilgocią. 

2
Do czyszczenia używajmy miękkich ściereczek unikając w ten sposób zadrapań. Jeśli jednak już pojawi 
się rysa na naszych meblach nie wpadajmy w panikę. Usunięcie takiego zadrapania jest dziecinnie proste! 
Otóż wystarczy wazelina. Nakładamy odrobinę wazeliny na rysę, zostawiamy na 24h następnie delikatnie 
polerujemy i zadrapanie znika w mig. 

Jak dbać o drewno?

Nie używaj nigdy do czyszczenia tradycyjnych detergentów kuchennych. Meble dębowe tego nie lubią. Zawsze 
czyścimy wzdłuż słojów używając tylko i wyłącznie preparatów przeznaczonych do drewna. Usuwaj kurz z mebli 
regularnie. 

Znanym a także sprawdzonym sposobem na dodanie blasku meblom dębowym jest ciepłe piwo a raczej 
mieszanka piwa, cukru pudru i wosku pszczelego, w proporcji 1 łyżka stołowa każdego składnika. Składniki należy 
zagotować i ciepłą mieszaniną przecierać meble. 

ZAPAMIĘTAJ!





rodzaj drewna

dąb naturalny wiąz jesion orzech

interesuje Cię inny kolor
 lub drewno?

powyższe kolory są poglądowe

podstawa

czarny biały szary

W standardzie wykończenia podstawa stołu występuje w 3 kolorach, jednak jest  
możliwość wyboru barwy nóg wedle potrzeb klienta w dowolnym kolorze z palety RAL.

krawędź blatu

prosta ścięta (dół) naturalna

grubość blatu

4 cm

wysokość stołu

75 cm

Pomożemy Ci wybrać odpowienie drewno  
i wybarwić w odpowienim kolorze, żeby  

pasowało do Twojego wnętrza.

ręczna robota

z dbałością o każdy najdrobniejszy szczegół

wytwarzane z pasją,
z zamiłowania do perfekcji, 

nasze
STOŁY TO:

Krawędź, grubość i wysokość stołu - może być inna, na życzenie klienta

ścięta (góra)



przykładowe modele stołów i stolików

STOŁY, STOLIKI



przykładowe modele

W W W . Z A A R . C O M . P L

stylowe
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KONSOLE



RENIFEROWY
CHROBOTEK
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Ta roślinka a w zasadzie grzyb o wdzięcznej nazwie to nic innego jak porost  
naziemny oryginalnie występujący w barwie jasnoszarej. Z wyglądu bardzo  
niepozorny, główne pożywienie reniferów skąd  wzięła się właśnie jego nazwa. 

inaczej chrobotek leśny
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Doskonale komponuje się z surowymi wnętrzami, z drewnem, kamieniem, betonem, idealnie nadaje się do 
wnętrz nowoczesnych ale także tych tradycyjnych. Istnieją niezliczone możliwości wykorzystania chrobotka, 
jedynym limitem jest Twoja wyobraźnia. 

Idealnie nadaje się do wnętrz nowoczesnych ale także tych tradycyjnych

Spraw razem z nami  
aby Twój dom  
był niepowtarzalny!

Wprowadzi świeżość do każdego wnętrza, 
ożywi Twoje pokoje, korytarze, a nawet biuro. 

Chrobotek z dnia na dzień zdobywa coraz większą 
popularność co wcale nie dziwi biorąc pod uwagę 
jego niezwykłą atrakcyjność i funkcjonalność.  

Otóż jest z powodzeniem wykorzystywany  
we wszelkiego rodzaju aranżacjach.  
Prosty w obsłudze, niewymagający pielęgnacji. 



Chrobotek sprawdza się  
w różnych miejscach:

łazienkapokój kuchnia biura

Główne atuty chrobotka:

Nie wymaga podlewania ani przycinania
Hypoalergiczny, bezpieczny dla dzieci, 
nie powoduje uczuleń
Bezpieczny dla zwierząt
Można go barwić na różne kolory  
wykorzystując naturalne barwniki
Naturalny, świeży wygląd 
Izolator wnętrza - poprawia akustykę 
pomieszczeń
Twój dom staje się wyjątkowy

Jeśli jeszcze nie spotkałeś się z taką formą 
dekoracji koniecznie skontaktuj się z nami.

575 362 555 biuro@zaar.pl

Sprawimy, że odkryjesz
swój dom na nowo!





Chrobotek  jako element dekoracyjny najczęściej 
występuje w soczystym zielonym kolorze.  
A jak wiadomo od wieków zieleń to kolor  

harmonii, spokoju, relaksu, wyciszenia. 

Można nim wyłożyć całą ścianę, świetnie 
sprawdza się również jako element dekoracyjny 

między kafelkami, panelami, blatami. 

Stanowi niebanalne dopełnienie dobrej aranżacji.

odrobinę lasu
wprowadź do swojego domu



biuro@zaar.pl 
+48 675 362 555

WWW.ZAAR.COM.PL

BIURO

PRODUKCJA

E:
M:

+48 500 371 291M:

KONTAKT

STUDIO KUCHENNE 
ul. Kustronia 47a  
43-300 Bielsko-Biała


