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TARGI  
EuroCucinA 2014

EuroCucina w Mediolanie, najważniejsza 
w Europie impreza targowa dla branży 
mebli kuchennych, to miejsce, w którym 
w sposób skondensowany można zapoznać 
się z kierunkami, w których będzie podążało 
wzornictwo kuchni w najbliższych dwóch 
latach. To wielkie święto designu kuchni, miejsce 
spotkań profesjonalistów, z którego czerpie się 
inspiracje do pracy na czas do kolejnej edycji 
targów, czyli na 24 miesiące.

Jednak zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia co 
ciekawego można było zobaczyć w kwietniu tego roku w Medio-
lanie, kilka słów o  głównych czynnikach napędowych designu 
2014/2015. Jeden z partnerów WFM KUCHNIE, producent papie-
rów dekoracyjnych do produkcji laminatów – Schattdecor, ko-
rzystając z międzynarodowej struktury swojej firmy, przebadał 
50 głównych sfer mających wpływ na design. Pod lupę trafiły 
takie tematy jak: samochód elektryczny, natura, zdrowie, pro-
dukty lokalne, energia słoneczna, wiek informatyczny, mobil-
ność, zaangażowanie społeczne. Badania wykazały, że można 
wyselekcjonować na świecie cztery najważniejsze czynniki 
napędowe mające wpływ na design:

1) Natura

2) Upcycling

3) Indywidualizm

4) Redukcja

>
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Natura daje nam energię po ciężkim, zabie-
ganym dniu pracy. Ludzie tęsknią za relaksem 
w czasie wolnym na  łonie natury. Ochrona wa-
lorów naturalnych zyskuje na znaczeniu. Coraz 
więcej materiałów wygląda naturalnie i  w  do-
tyku naśladuje naturę, mimo że są wytworzo-
ne sztucznie. Konsumenci preferują materiały 
dobrej jakości, dobrze wyglądające. Klient chce 
być świadomy skąd pochodzą materiały.

Upcycling, czyli sztuka przetwarzania niepo-
trzebnych i nieużywanych przedmiotów poprzez 
przekształcanie ich w coś wartościowego i funk-
cjonalnego. To nowa forma recyclingu. Polega na 
zaprojektowaniu czegoś nowego, bardziej atrak-
cyjnego ze starego materiału. Czasami zmienia 
się funkcja, jaką materiał spełniał pierwotnie, 
a czasami rośnie wartość przedmiotu pochodzą-
cego z upcyclingu. Z części starych mebli buduje 
się coś zupełnie nowego, co wymaga dużo kre-
atywności. Jest to wprowadzenie starych mate-
riałów w nowy kontekst. Materiały zużyte i w sty-
lu vintage stają się coraz bardziej atrakcyjne.

Indywidualizm cały czas będzie ważnym czyn-
nikiem napędowym podczas kreacji nowych 
produktów, ponieważ chcemy być inni, chcemy 
się wyróżniać. Nie wszystkie krzesła przy sto-
le muszą być identyczne. W  domu pojawia się 
miejsce na kolaż. Rolą przemysłu jest wspiera-
nie potrzeby indywidualizacji. Tematem stają 
się meble modularne, które dają konsumentowi 
możliwość samodzielnego ustalenia wariacji 
ustawienia i  połączenia poszczególnych części 
składowych.
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Redukcja – przesyt jest niebezpieczny, a umiar 
jest cnotą. Pracujemy za dużo, w  sklepach jest 
za dużo towarów, posiadamy za dużo ubrań, 
klient ma za dużo opcji do wyboru, dociera do 
nas za dużo informacji często niepotrzebnych, 
za dużo konsumujemy. Wszystko to stresuje. 
Rolą projektanta jest nadać orientację konsu-
mentowi, zredukować liczbę opcji i  skierować 
go na właściwy tor.
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Te główne czynniki napędowe stoją za trendami 
jakie można było zaobserwować na targach 
EuroCucina w Mediolanie:

Cały czas królują naturalne, autentyczne dekory drewniane, w szczególności dęby i sosny.

Zauważalny jest trend wybledzonych, bielonych, jasnych deko-
rów drewnianych. 

Również ciemne, eleganckie dekory i kolory odgrywają ogromną 
rolę. Wśród nich zauważalna jest dominacja orzecha wykończone-
go na mat, który często łączony jest z czarnym w połysku. 

Wśród kolorów jednobarwnych olbrzymią rolę odgrywają szarości i antracyty.

>



Wszechobecny jest powrót do 
designu lat 50-tych. Jest to tzw. 
odświeżona tendencja retro. Za-
uważalne to jest przede wszystkim 
w dodatkach z tamtego okresu, ale 
również w meblach do siedzenia.

WYDARZENIA
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Przenikanie się stylu klasycznego z nowoczesnym 
jest cały czas wyraźnie zauważalne. Kuchniom z fron-
tami z  klasycznego materiału (drewna) i  o  klasycznej 
konstrukcji (ramiak) dodaje się nowoczesności po-
przez kolor (jednobarwny, zimny) czy też zastosowanie 
systemu bezuchwytowego. 

Wiele dodatków i dekoracji kuchennych wykonanych jest z miedzi. 
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Piękne, niepowtarzalne wzory lamp dodają indywidualności kuchniom obecnej dekady. Można odnieść wrażenie, że lampa to nie 
tylko źródło światła, ale przede wszystkim niepowtarzalne dzieło sztuki, którym można wyróżnić kuchnię.
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We wnętrzach szafek ważną rolę odgrywają funkcjonalne szuflady i carga, często designem nawiązujące do zewnętrza kuchni. Można 
jednak odnieść wrażenie, że do estetyki wewnętrznych detali, które dla konsumenta są mało zauważalne, producenci nie przywiązują dużej 
wagi. Często pojawia się podział dolnego korpusu na 6 modułów niskiej szuflady, co podnosi pojemność dolnych szafek o 20% w stosunku 
do tradycyjnego podziału na 5.

Fronty kuchenne stają się masywne, zazwyczaj przekraczając 20 mm, 
a nierzadko osiągając 30 mm. 

Systemy bezuchwytowe cały 
czas odgrywają znaczącą ro-
lę, jednak niepowtarzalne, 
ciekawe uchwyty wcale im nie 
ustępują. 
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Nie zmniejsza się popularność bloków kuchennych chowanych za dużymi drzwiami 
składanymi równolegle do boku kuchni.

Pojawiają się również wolnostojące moduły kuchenne pozostawiające konsumentowi określenie wariantów ich układu.

W układach zestawów meblowych nadal ważna rolę odgry-
wają kuchnie otwarte na salon, z tzw. bezszwowym połą-
czeniem tych dwóch pomieszczeń. 
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Ważną rolę w designie kuchennym odgrywają regały, które są pomocne w wyrażaniu indy-
widualizmu, ponieważ widoczna jest zawartość, a nie identyczne fronty.

Podsumowując: 
 
zapoczątkowana w  1974 roku Euro-
Cucina – Międzynarodowa Wystawa 
Mebli Kuchennych odbywająca się 
podczas Salonu Meblowego w  latach 
parzystych na terenach targowych 
w  Rho na przedmieściach Medio-
lanu, z  ponad 160 wystawcami na 
powierzchni 26 000 metrów kwadra-
towych, to najważniejsza impreza 
branży kuchennej w  Europie, skupia-
jąca największe włoskie i  europejskie 
marki producentów kuchni. EuroCuci-
na daje niekończącą się gamę pomy-
słów i  rozwiązań zagospodarowania 
przestrzeni domowej, a w szczególno-
ści kuchennej, uwzględniając nie tylko 
aspekty ergonomii pracy w kuchni, ale 
również wykorzystania jej w  celach 
towarzyskich. Kuchnia rozwija się, 
dostosowując się do obyczajów kon-
sumentów, a targi te są odzwierciedle-
niem obecnych zmian w tym zakresie 
i prognostykiem przyszłych.

Walory wyspy kuchennej jako funkcjonalnego modułu nadal są doceniane.

Coraz bardziej popularna staje 
się zabudowa po sufit.



JAK ZApROJEKTOWAĆ  
kuChnIĘ?

funkcjonalna
Kuchnia

Projektując wymarzoną kuchnię należy pamiętać nie tylko 
o  jej wyglądzie, ale i  funkcjonalności. Dobrze zaprojekto-
wana kuchnia to bowiem coś więcej niż cieszące oko po-
mieszczenie – to niejednokrotnie centrum domu, w którym 

spędzamy więcej czasu, niż w salonie czy sypialni. Proste i funkcjo-
nalne rozwiązania mogą nie tylko ułatwić nam codzienną czynność, 
jaką jest gotowanie, ale także sprawić, że każda chwila spędzona 
w zaprojektowanej kuchni będzie dla nas przyjemnością. Bo czy nie 
każdy chciałby się nieraz poczuć niczym kuchenna bogini czy mistrz 
gotowania?

Nie ma dobrej kuchni bez odpowiedniego projektu. Już bowiem 
na etapie jej projektowania należy zastanowić się, jaki efekt zamie-
rzamy osiągnąć i co jest dla nas priorytetem. Nasza kuchnia może 
być przecież przytulna, tradycyjna lub też sterylna i nowoczesna. 
Wybór projektu należy do nas!

Co należy zatem wziąć pod uwagę przy projektowaniu idealnej 
kuchni?

Pierwszą i najważniejszą kwestią przy projektowaniu kuchni jest 
ocena naszych potrzeb. Dla przykładu: czy gotujemy dla siebie, czy 
też dla rodziny i znajomych? O sprawach takich trzeba pomyśleć już 
na samym początku, tak, aby przy projektowaniu wziąć pod uwagę 
wszystko to, co uczyni naszą kuchnię zadowalającą.

Drugą sprawą jest niewątpliwie ergonomia kuchni. Dobrze zapro-
jektowana kuchnia to miejsce, w którym spędzamy dużo czasu, waż-
ne jest jednak aby tego czasu w niej nie marnować. Odpowiednio 
pomyślana kuchnia to taka, w której możemy zarówno godzinami 
eksperymentować nad nowymi kulinarnymi specjałami, jak i przy-
gotować coś szybko i sprawnie. Ważne, aby nie tracić czasu i energii 

na czynności zbędne. Podczas projektowania kuchni należy zatem 
tak zaplanować jej układ oraz poszczególne elementy, ażeby nie 
wykonywać niepotrzebnych ruchów, błądząc pomiędzy jej jednym 
końcem a drugim. Gotowanie ma być w końcu przyjemnością!

Projektując kuchnię należy także zastanowić się nad niezbęd-
nymi nam sprzętami AGD oraz ich układem. Jaki typ zmywarki 
wybrać? Czy potrzebujemy ekspresu do kawy? Gdzie ustawić lo-
dówkę? Projekt musi uwzględniać to, czy sprzęty mają być zabudo-
wane czy też wolnostojące. Musimy wziąć także pod uwagę wygląd 
i wartość estetyczną danych sprzętów tak, aby całość tworzyła 
spójny obraz.

Nie możemy zapomnieć o kolorach w kuchni! Od tego jaką pod-
łogę czy odcień ścian wybierzemy, zależy styl i nastrój panujący 
w naszej kuchni. Kuchnia zaprojektowana w stylu nowoczesnym to 
połączenie klasycznych, często chłodnych barw dających poczucie 
sterylności. Projekt kuchni tradycyjnej zakłada ciepłe, przyjazne 
barwy, tworzące przytulną oraz ciepłą atmosferę. Należy pomy-
śleć w jakich pomieszczeniach czujemy się dobrze, tak aby kuch-
nia stała się naszym ulubionym miejscem w domu!

Na koniec – oświetlenie. Przy projektowaniu kuchni nie zawsze 
poświęca się tej kwestii należytą uwagę, a to od niej tak naprawdę 
w dużej mierze zależy czy będziemy się czuć komfortowo. Projek-
tując kuchnię musimy pomyśleć nie tylko o oświetleniu całego po-
mieszczenia, ale i poszczególnych jej fragmentów. Dzięki dobremu 
oświetleniu blatów będzie nam się lepiej kroiło jedzenie, lampy 
nad kuchenką ułatwią smażenie czy gotowanie. Najlepiej wybierać 
naturalne, przyjemne światło. Dobrze zaprojektowana kuchnia nie 
może być przecież ciemna!
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Uwarunkowania architektoniczne  
istotne przy wyborze kuchni
Wielkość pomieszczenia, wymiary, parapet, komin, przyłącza, okno 
– strony świata, wysokość pomieszczenia.
Kuchnia jest wyjątkowym miejscem w każdym domu. Z reguły zwra-
ca się uwagę na estetykę wnętrza, zapominając o kilku najważniej-
szych detalach, które decydują o  komforcie pracy. Przed zakupem 
wymarzonych mebli warto poświęcić trochę czasu na dokładne za-
planowanie całej przestrzeni, aby potem w codziennym użytkowaniu 
kuchni móc cieszyć się nie tylko pięknymi, ale również funkcjonal-
nymi rozwiązaniami. Każdy detal, o którym na co dzień się zapo-
mina, jest niezmiernie ważny. Parapet, przyłącza, wymiary okien, 
rozmieszczenie gniazdek elektrycznych – wszystko to wpływa de-
cydująco na projekt naszej wymarzonej kuchni. Przed wizytą w sa-
lonie należy nie tylko dokładnie wymierzyć całe pomieszczenie, 
ale również warto wykonać szkic roboczy, który pozwoli optymal-
nie wykorzystać całą dostępną przestrzeń.

Lista ważnych danych:
• długość, szerokość i wysokość pomieszczenia,
• liczba i rozmieszczenie wejść do kuchni,
• liczba, rozmieszczenie i wymiary okien,
• strony świata, na które wychodzą okna w kuchni,
• wysokość ściany pod parapetem,
• lokalizacja przyłączy wody, prądu i gazu,
• lokalizacja pionów wentylacyjnych,
• rozmieszczenie gniazdek elektrycznych,
• rozmieszczenie oświetlenia i włączników światła.

Uwarunkowania antropologiczne  
istotne przy wyborze kuchni

Wzrost, wysokość  łokcia
Coraz większa część społeczeństwa cierpi na schorzenia kręgosłu-
pa spowodowane złymi nawykami, nieergonomicznym przysto-
sowaniem miejsca pracy, czy też wykonywaniem czynności w nie-
odpowiedniej pozycji, które skutkuje niekorzystnym obciążeniem 
mięśni czy dysków. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, istot-
nymi kwestiami do ustalenia są:

• wzrost użytkownika kuchni, wysokość łokcia – w celu optymal-
nego dopasowania wysokości powierzchni roboczych,

• sposób pracy użytkownika – czy jest prawo- czy leworęczny, 
aby dopasować odpowiednie ustawienie stref w kuchni,

• powierzchnie z  regulacją wysokości – aby poza główną po-
wierzchnią roboczą zaplanować również inne, odpowiednie 
dla pozycji siedzącej.

Standardy Stowarzyszenia Pracowników 
NOWOCZESNA KUCHNIA AMK
Pierwsze badanie na zlecenie AMK przeprowadzono w 1991 roku 
przez Uniwersytet Techniczny w Darmstadt. Kontynuowano je w 2011 
roku w celu weryfikacji, uaktualnienia oraz uzupełnienia poprzednich 
wyników. Jak wykazała weryfikacja – wiele z poprzednich założeń 
jest wciąż aktualnych, aczkolwiek zmiany dokonały się w budowie 
i proporcjach ciała ludzkiego. Właściwa wysokość robocza została 
ustalona na podstawie badań, do których wykorzystano nowoczesny 
cyfrowy model człowieka w 3D, który posiada dostęp do najbardziej 
aktualnych baz danych oraz umożliwia wykonanie szacunkowych po-
miarów aż do roku 2034.

WYSOKOŚĆ  
OPTYMALNA blatu 
wynosi od 10 do 15 
cm poniżej wysoko-

ści łokcia.

Dla każdego człowieka istnieje indywidualna idealna wysokość ro-
bocza, umożliwiająca pracę oszczędzającą kręgosłup. Według zale-
ceń specjalistów ds. ergonomii pracy Uniwersytetu Technicznego 
w Darmstadt znajduje się ona między 10 a 15 cm poniżej wysokości 
łokcia. Uzyskanie takiej wysokości jest jak najbardziej do zrealizo-
wania w ramach produkcji mebli kuchennych. Instytut IAD rozsze-
rzył powyższą wartość idealną o tolerancję do 10 cm w górę oraz 
5 cm w dół. Taka wysokość oceniana jest jako „bardzo zalecana” 
w przypadku, gdy należy ustalić wysokość roboczą wspólną dla 
kilku osób. Postawa ciała, jaką uzyskujemy w tej strefie toleran-
cji, odbiega jedynie nieznacznie od optimum.

Uwarunkowania socjologiczne  
istotne przy wyborze kuchni

Wielkość rodziny, styl życia, częstotliwość zakupów.
Uwarunkowania socjologiczne wpływają znacząco na kilka bardzo 
istotnych detali, tzn. decydują one m.in. o:

• wielkości lodówki,
• wielkości szafy spiżarnianej,
• przestrzeni roboczej,
• miejscu na przechowywanie zastawy, rodowej porcelany itp.

Częstotliwość robienia zakupów oraz gotowania, a także wielkość 
rodziny wpływają na wielkość lodówki oraz wprowadzają temat 
wielkości szafy spiżarnianej. Podobnie jest z przestrzenią roboczą 
– musimy mieć na uwadze czy gotujemy regularnie i większe ilości, 
czy też sporadycznie. Jeśli rodzina robi z reguły duże zakupy musi-
my pamiętać o tym, ażeby mieć praktyczne miejsce na przechowy-
wanie wszystkich produktów żywnościowych.

funkcjonalna
Kuchnia
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Odległość 
10–15 cm



WARSZTATY  
Z DESIGNU

Opis dekoru. Co przedstawia?  
Z czym się kojarzy? Rysunek dekoru. 
Kolorystyka dekoru.

Na jakie elementy kuchni dekor mógłby być 
wykorzystany?

Z jakimi kolorami można dekor połączyć?  
Na jakiej zasadzie?

Jaki układ rysunku drewna można 
zaproponować – horyzontalny / wertykalny?

W jakiej stylistyce mogłaby być utrzymana 
kuchnia zawierająca ten dekor?

Jakie dodatki zastosować w kuchni? 
Uchwyty. Sprzęty. Bibeloty.

Charakterystyka klienta – użytkownika 
kuchni – profil psycho-społeczny, status 
ekonomiczny, cechy demograficzne.

Funkcjonalność kuchni – wielkość, 
proponowane szafy, sprzęty.

WYDARZENIA
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16 oraz 24 kwietnia 2014 roku projektanci z salonów WFM KUCH-
NIE zostali zaproszeni do wspólnej zabawy podczas warsztatów 
z designu. Uczestnicy podzieleni na grupy zostali poproszeni 
o przygotowanie tablic skojarzeń dla dekorów drewnianych wy-
stępujących w kolekcji tej marki. Korzystając z dowolnej techni-
ki: słowo pisane, rysunek, kolaż, prezentacja ustna, uczestnicy 
mieli rozwinąć swoją kreatywność w  takich zakresach tema-
tycznych jak: >

>
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Efekty swoich prac każda grupa zaprezentowała publicznie. Na 
koniec nastąpiła ocena prac przez wszystkich uczestników i wy-
łonienie zwycięzców. 

Warsztaty pozwoliły podczas dobrej zabawy rozwinąć kreatyw-
ność i umiejętności sprzedażowe projektantów, zintegrować gru-
pę, wymienić wiedzę i doświadczenia. Powstały bardzo ciekawe 
prace będące gotowymi rozwiązaniami do prezentacji dekorów 
klientom. Ponadto projektanci podczas pracy w grupach uświa-
domili sobie swoje słabe i mocne strony, co jest dobrym punk-
tem wyjścia do rozwoju zawodowego.



SZYNAKA GRouP
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NOWA HALA w MM 
Szynaka Living

3 kwietnia 2014 roku właściciele Alina i Jan Szy-
naka z udziałem wicepremiera, ministra gospo-
darki Janusza Piechocińskiego, przedstawicieli 
władz centralnych, wojewódzkich i  lokalnych, 
dokonali uroczystego otwarcia nowo wybudo-
wanej hali oraz linii produkcyjnej w  jednej ze 
spółek należących do Grupy Meblowej Szyna-
ka – MM Szynaka Living. Podczas uroczystości 
nie zabrakło również licznie przybyłych part-
nerów biznesowych firmy Szynaka Meble.

Dziś Grupa Meblowa Szynaka zatrudnia pra-
wie 2 800 pracowników i  liczba ta cały czas 
rośnie. Otwarcie nowej hali i  linii produkcyj-
nej wpłynie na zwiększenie tej liczby o  mini-
mum 50 osób. Będą one odpowiedzialne za 
wdrażanie najnowocześniejszych technologii 
w meblarstwie, a poprzez to zwiększenie kon-

kurencyjności polskich wyrobów na świato-
wych rynkach.

Po poświęceniu nowej hali oraz uroczystym 
przecięciu wstęgi Jan Szynaka wraz z  małżon-
ką Aliną oraz wnukiem Antosiem uruchomili 
nową linię produkcyjną, po czym goście zostali 
zaproszeni do zwiedzania i oglądania drogi pro-
dukcyjnej, jaką płyta MDF przebywa od stanu 
surowego do gotowego, opłaszczowanego ele-
mentu służącego do produkcji mebla.

Kolejnym punktem spotkania była inaugu-
racja nowej części Centrum Wystawienniczego 
Szynaka Meble, które od kilku lat jest strategicz-
nym miejscem biznesowych spotkań, w którym 
odbywają się, co roku targi partnerskie i szkole-
nia produktowe. Obecnie obiekt ten liczy prawie 
1 500 m powierzchni wystawienniczej.
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WOLSZTYN  
– MIEJSCE, W KTóRYM 
PoWSTAJĄ KuCHNIE

Urok miejsca, w którym powstają marki WFM 
KUCHNIE oraz moelke kuchnie przenosi się na 
piękno tych mebli a ludziom, którzy je tworzą, 
dodaje pasji działania. Dlatego w każdym 
numerze chcielibyśmy przybliżyć jakąś atrakcję 
tego miejsca.

WOLSZTYN PEŁNĄ PARĄ…
Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski 
został udostępniony do zwiedzenia w  1986 roku. Na obszarze 
3,5 ha zgromadzono kilkanaście obiektów architektury wiejskiej. 
Oprócz zabudowań otoczonych ogródkami, znajdują się tu sprzę-
ty, narzędzia i przedmioty, którymi posługiwali się na co dzień ów-
cześni mieszkańcy.

Zwiedzając Skansen należy zwrócić uwagę na najstarszy obiekt, 
którym jest wspaniały, nadal sprawny wiatrak koźlak. Jego historia 
sięga 1603 roku. Taka data widnieje na mącznicy – belce, na której 
obraca się cała konstrukcja. Dzięki niej możemy stwierdzić, że to 
jeden z najstarszych czynnych obiektów tego typu w Polsce. Pozo-
stałe elementy z biegiem czasu i zużycia były wymieniane.

Warto obejrzeć również zagrodę z  Reklinka, która pochodzi  
z II połowy XIX wieku. Składa się ona z chaty, stodoły oraz chlewu 
z  wozownią. Wspomniane obiekty mieszczą się pod jednym da-
chem krytym w części mieszkalnej – trzciną, a w części gospodar-
czej – słomą. Całość uzupełniają: ogródek, studnia oraz teren prze-
znaczony dla hodowanych zwierząt (owiec, kóz, królików, gołębi). 
W takiej zagrodzie mieszkała średniozamożna rodzina chłopska. 

Innymi obiektami godnymi zobaczenia są obiekty olenderskie: 
chata z  1770 roku oraz stodoła z  1816 roku. Rozmiary obu budyn-
ków są znacznie większe niż spotykanych powszechnie na naszym 
obszarze. Aktualnie w stodole prezentowane są dwa warsztaty: ko-
łodziejski oraz bednarski. Przy obu rzemiosłach wykorzystywano 
podobne narzędzia i techniki.

Ciekawymi budynkami są również: karczma z  1706 roku, chału-
pa ze Świętna z początku XIX w. (z piecem chlebowym i wędzarnią 
wewnątrz) oraz zrekonstruowana, murowana kuźnia z początku XX 
wieku, wyposażona w niezbędne urządzenia i narzędzia kowalskie.

W Skansenie odbywa się też kilka folklorystycznych imprez, pod-
czas których z  wykorzystaniem muzealnych eksponatów prezen-
towane jest życie mieszkańców sprzed lat. Zainteresowani mogą 
wziąć udział w warsztatach i lekcjach muzealnych.

Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski

ul. Bohaterów Bielnika 26, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 26 19

WWW.MUZEA-WOLSZTYN.COM.PL  



SZYNAKA-MEBLE Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie, ul. Dworcowa 20, 14-260 Lubawa, oddział: ul. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn
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