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Szanowni Państwo,

Jeśli trzymacie w dłoniach ten informator, to znaczy że jesteście zainteresowani inwestowaniem              
w województwie opolskim. To bardzo dobry wybór! Dlaczego? 

Nie tylko dlatego, że mamy tu dobrze przygotowane tereny inwestycyjne w wielu lokalizacjach, 
świetnie wykształconych i przygotowywanych do pracy w różnych zawodach ludzi, gęstą sieć zmo-
dernizowanych lub wciąż remontowanych dróg czy wiodącą z zachodu na wschód autostradę. Tak-
że dlatego, że umiemy przekuć w atut fakt, iż jesteśmy najmniejszym regionem w Polsce.

Dzięki temu łatwiej nam choćby podejmować wspólne ustalenia i działania, tak by jak najlepiej 
wspierać przedsiębiorców. Lepiej znamy też działające w naszym regionie firmy, a dzięki temu traf-
niej dobieramy wszystko, co kryje się pod pojęciem obsługi poinwestycyjnej. I to właśnie jest być 
może najważniejsze: nasze wsparcie dla firm nigdy nie kończy się na Państwa decyzji o zainwesto-
waniu w województwie opolskim. Możecie na nie liczyć także potem, na każdym etapie Waszej 
działalności.

Zatem: zapraszamy do Opolskiego!

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego
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* więcej informacji na stronach 8 i 9

W odległości 150 km od Opola

523€

1178€

9412km2

986tys.

5,7% 8,5mln

powierzchnia

mieszkańców  
w Aglomeracji Opolskiej

wynagrodzenie minimalne 
w 2019 r.

średnie wynagrodzenie

brutto

brutto

(2250 zł)

(5058 zł)

liczba mieszkańców 
regionu

stopa bezrobocia

bezrobotni zarejestrowani: 

20 700 osób

334tys.

GUS, maj 2019 r.

GUS, maj 2019 r.

GUS, grudzień 2018 r.

Biuro Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska, 

2018 r.

GUS, grudzień 2018 r.

REG
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300 KM

500 KM

1000 KM

Hiszpania

Portugalia

Francja Szajcaria

Chorwacja

Bosnia i 
Harcegownia

Serbia

Czarnogora
Macedonia

Albania

Niemcy

Dania Litwa

EstoniaSzwecja

Polska

Czechy
A1

A4

Austria

Rumunia

Turcja

Grecja

Rosja

UkrainaBelgia

Holandia
Wielka 
Brytania

Irlandia

ODLEGŁOŚĆ I CZAS 
DOJAZDU Z OPOLA

GRANICA Z CZECHAMI 45 00:40
240 02:20
300 04:01
315 03:50
420 04:09
440 04:17
450 05:02
530 06:30

GRANICA Z NIEMCAMI
PRAGA

WARSZAWA
BERLIN

BRATYSŁAWA
WIEDEŃ
LWÓW

ODLEGŁOŚĆ
(km)

SAMOCHÓD
(h)

ODLEGŁOŚĆ I CZAS 
DOJAZDU Z OPOLA

DO POLSKICH MIAST

WROCŁAW 97 01:05 00:55

113 01:24 01:13

188 01:53 04:03

185 02:53 05:00

269 03:34 03:11

315 03:50 02:52

KATOWICE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

POZNAŃ

WARSZAWA

ODLEGŁOŚĆ
(km)

KOLEJ
(h)

SAMOCHÓD
(h)

LO
KA

LI
ZA

CJ
A

śląskie

opolskie

podkarpackie
małopolskie

świętokrzyskie

lubelskie

mazowieckie

pomorskie

zachodniopomorskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

łódzkie

dolnośląskie

wielkopolskie
lubuskie

kujawsko-
pomorskie

Opole
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Gliwice-Sośnica

A4

408

11

A4

408

11

WIELKOPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

CZECH REPUBLIC

Autostrada

Droga krajowa

Droga wojewódzka

Węzeł autostradowy

ŚLĄSKIE

ŁÓDZKIE

3 godziny 
do Warszawy  
(pociągiem)

1 godz. 
do 2 lotnisk 
oferujących loty 
międzynarodowe 
w Katowicach 
i we Wrocławiu 

Wrocław
1 h | 97 km
(z Opola)

Katowice
1h | 113 km

Kraków
2h | 188 km

Ostrawa (CZ)
2h | 120 km

CZECHY

TRA
N

SPO
RT
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Kapitał ludzki
Rynek pracy w Polsce i na Opolszczyźnie charakteryzuje się wysoką wydajnością i niskimi kosztami 
pracy. Wg Eurostatu koszt godziny pracy w Polsce wynosi 10,1 EUR, podczas gdy średnia dla całej 
UE wynosi 27,4 EUR, zaś dla strefy euro – 30,6 EUR. 

19 635 studentów uczelni 

6 203 studentów kierunków 
technologicznych i inżynierskich

18 092 uczniów w szkołach 
zawodowych i technicznych

6 uczelni

Edukacja w odległości 150 km 
od Opola

260 000 studentów uczelni 

68 339 studentów kierunków 
technologicznych i inżynierskich

135 260 uczniów w szkołach 
zawodowych i technicznych 

4 uniwersytety 
notowane w rankingu TOP20

(Źródło: GUS, 2018 r.)

EDUKACJA na Opolszczyźnie

Źródła: GUS, CZSO, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, maj 2019 r.

Opolskie

Czechy

Polska

2 – 4,1
4,2 – 6,2
6,3 – 7,8
7,9 – 9,6

2%

5,5%

5,7%

namysłowski

brzeski
opolski

Opole

strzelecki

krapkowickinyski

prudnicki

głubczycki

kędzierzyńsko-kozielski

kluczborski

oleski

H
R

Stopa bezrobocia
w województwie opolskim (w %)
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Mapa średnich wynagrodzeń brutto w Polsce

Opolszczyzna: 8 miejsce w kategorii „Strategia pozyskiwania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych wśród małych regionów Europy (poniżej 1,5 mln 
mieszkańców)

wg fDI Magazine (2018 r.)

warmińsko-mazurskie:

4070 zł
(947 €)

opolskie:

4553 zł
(1059 €)

Źródło: GUS, 2019 r.

kujawsko-pomorskie:

4487 zł
(1043 €)

świętokrzyskie:

4253 zł
(989 €)

podkarpackie:

4218 zł
(981 €)

lubuskie:

4323 zł
(1005 €)

łódzkie:

4568 zł
(1062 €)

dolnośląskie:

5203 zł
(1210 €)

śląskie:

5114 zł
(1189 €)

podlaskie:

4292 zł
(998 €)

mazowieckie:

6311 zł
(1468 €)

zachodniopomorskie:

4638 zł
(1077 €) 

małopolskie:

5264 zł
(1224 €)

lubelskie:

4179 zł
(972 €)

wielkopolskie:

4671 zł
(1086 €)

pomorskie:

5459 zł
(1270 €)

H
R
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Polska Strefa Inwestycji

Kryteria ilościowe

Kryteria jakościowe

Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna 
„Invest-Park”

Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna

namysłowski

brzeski
opolski

Opole

strzelecki

krapkowicki
nyski

prudnicki

kędzierzyńsko-kozielski

głubczycki

kluczborski

oleski

Koszty inwestycji (wydatki inwestycyjne lub dwuletnie koszty 
pracy) uzależnione od:

• Stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca reali-
zacji nowej inwestycji (w porównaniu do przeciętnej stopy 
bezrobocia w kraju) 

• Wielkości przedsiębiorstwa

W przypadku inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla 
biznesu oraz MŚP warunki dotyczące kosztów kwalifikowanych 
obniża się o:

• 98% (mikroprzedsiębiorcy),
• 95% (mali przedsiębiorcy),
• 80% (średni przedsiębiorcy),
• 95% (nowoczesne usługi).

Minimalna ilość puntów aby uzyskać decyzję o wsparciu w woj. opolskim wynosi 5 punktów.  
Maksymalna ilość punktów  = 10. 

Zrównoważony rozwój gospodarczy (5 pkt) Zrównoważony rozwój społeczny (5 pkt)

Projekt przemysłowy* / Projekt inwestycyjny z sektora nowoczesnych usług dla biznesu **

• Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne                 
z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska 
może uzyskać przewagę konkurencyjną,

• Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza 
terytorium Polski,

• Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego*,
• Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
• Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu 

o zasięgu wykraczającym poza terytorium RP,**
• Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub MŚP.

• Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie 
stabilnego zatrudnienia,

• Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim nega-
tywnym wpływie na środowisko,

• Zlokalizowanie inwestycji w mieście tracącym funkcje 
społeczno-gospodarcze lub gminie graniczącej z nim, 
bądź w powiecie, w którym stopa bezrobocia wynosi 
co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju 
(z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest sie-
dziba wojewody lub sejmiku województwa),

• Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji za-
wodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi,

• Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracow-
nikiem.

Kryteria ilościowe Koszty kwalifikowane (mln PLN)
Duży (projekt
przemysłowy)

Duży (usługi
nowoczesne) Średni Mały Mikro

Stopa bezrobocia
w danym powiecie

< 60% > 100 > 5 > 20

> 16

> 12

> 8

> 4

> 3

> 2

> 5

> 4

> 3

> 2

> 1

> 0,75

> 0,5

> 2

> 1,6

> 1,2

> 0,8

> 0,4

> 0,3

> 0,2

> 60 > 3

> 80 > 4

> 40 > 2

> 20 > 1

> 15 > 0,75

> 10% > 0,5

(160%; 200%)

(60%; 100%)

(200%; 250%)

(100%; 130%)

> 250%

(130%; 160%)
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ZACH
ĘTY

Okres zwolnienia

Wysokość ulg podatkowych

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

1996 – rok założenia 
2749 ha – powierzchnia 
390 – liczba inwestorów 
80 000 – nowe miejsca pracy 
36 mld zł – zainwestowany kapitał

ksse.com.pl

PRZEDSIĘBIORSTWA

MAŁE
ZATRUDNIENIE < 50 

OBRÓT ≤ 10 MLN EUR
BILANS ROCZNY ≤ 10 MLN EUR

PRZEDSIĘBIORSTWA

MIKRO
ZATRUDNIENIE < 10 
OBRÓT ≤ 2 MLN EUR

BILANS ROCZNY ≤ 2 MLN EUR

PRZEDSIĘBIORSTWA

ŚREDNIE 
ZATRUDNIENIE < 250 
OBRÓT ≤ 50 MLN EUR

BILANS ROCZNY ≤ 43 MLN EUR

ULGA PODATKOWA

PRZEDSIĘBIORSTWA

DUŻE 
ZATRUDNIENIE ≥ 250 
OBRÓT > 50 MLN EUR

BILANS ROCZNY > 43 MLN EUR

45%45% 55%55% 35% 45% do 25% do 35%

KOSZTÓW INWESTYCJI LUB DWULETNICH KOSZTÓW PRACY

ULGA W PODATKU DOCHODOWYM CIT

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK”

1997 – rok założenia 
3774 ha – powierzchnia 
220 – liczba inwestorów 
53 500 – nowe miejsca pracy 
27 mld zł – zainwestowany kapitał

invest-park.com.pl

województwo
np. śląskie

i dolnośląskie

województwo
np. śląskie

i dolnośląskie

województwo
np. śląskie

i dolnośląskie

województwo
np. śląskie

i dolnośląskie
województwo

opolskie
województwo

opolskie
województwo

opolskie
województwo

opolskie

Źródło: www.invest-park.com.pl, www.ksse.com.pl, czerwiec 2019 r.

12 lat dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy 
publicznej wynoszącą 35%
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Branża meblarska to ważny filar polskiego eksportu. W 2017 r. polscy producenci mebli wyeks-
portowali towar o wartości ok. 11,4 mld EUR, osiągając udział w rynku mebli w Unii Europejskiej  
na poziomie 9,5 %. Wynik ten pozwolił polskim przedsiębiorstwom z branży meblarskiej zająć 3 pozycję pod 
względem wartości wyprodukowanych mebli w UE. Jednym z kluczowych ośrodków krajowego przemysłu me-
blarskiego jest Opolszczyzna. Tradycje produkcji mebli w regionie mają ponad 200 lat i bez trudu znajdziemy tu 
rodzinne firmy, które trudnią się produkcją mebli już od kilku pokoleń.

Położony 45 km od Opola niewielki Dobrodzień uchodzi za meblarskie centrum regionu i jest rozpoznawalny 
nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Tu działają takie firmy jak Kler, Lissy, Mebel Rust czy DES. W Dobrodzieniu 
funkcjonuje także Dobroteka – salon gromadzący pod jednym dachem marki lokalnych producentów oraz prowa-
dzący działania badawczo-rozwojowe w obszarze urządzania wnętrz. Dobroteka to udany przykład współpracy 
miejscowych producentów mebli, przyczyniający się do wzrostu potencjału i rozpoznawalności tego kluczowego 
dla Opolszczyzny sektora.

Branża meblarska dysponuje szerokim zapleczem badawczo-rozwojowym oraz edukacyjnym. Uczelnie z Opola, 
Gliwic i Wrocławia zapewniają branży stały dopływ wykwalifikowanych inżynierów, technologów i designerów.

Firmy działające w branży meblarskiej mogą liczyć również na pomoc opolskich instytucji otoczenia biznesu. Są 
to m.in. Opolska Izba Gospodarcza, Loża Opolska Business Centre Club, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Izba Gospo-
darcza „Śląsk”, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, Fundacja Rozwoju Śląska, Kędzierzyńsko-Kozielski Park 
Przemysłowy, Nyska Regionalna Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem, Stowarzysze-
nie „Promocja Przedsiębiorczości”. 

Przemysł meblarski na Opolszczyźnie wykorzystuje rozwiniętą infrastrukturę kolejową i drogową, bogate lokalne 
zaplecze badawczo-edukacyjne, ugruntowane tradycje tej branży w tym wysoką kulturę pracy, a także na dogod-
ne położenie geograficzne w samym środku Europy, co upraszcza łańcuch logistyczny i obniża koszt transportu 
towaru do klientów.

Sektor meblarski 
w województwie 
opolskim
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Przykłady firm 
z branży meblarskiej

namysłowski

brzeski

opolski

Opole

strzelecki

krapkowickinyski

prudnicki

kędzierzyńsko-kozielski

kluczborski

oleski

głubczycki

Opole: Art-Mat, PHUP J&H 
Ziemba

Nyski: Schattdecor, Fabryka 
Pomocy Naukowych, HLT, 
Janalx, Mark Mebel, PPHU 
Meblobicz

Opolski: Fadome, Halupczok

Kluczborski: Flaxpol

Oleski: Akimo Mebel, 
Bomar Meble, Badu-
ra Meble, Dobroteka, 
Des, Kler, Lissy,  Meble 
Bryłka, Meble Pyka, 
Meblonowak, Meble 
Rust, Paj – Mebel

Strzelecki: Qualichairs

Namysłowski: Green Office Solu-
tion, Metalprodukt
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AKIMO Mebel
Specjalnością firmy są meble skórzane i komplety wypoczynkowe. Przedsiębiorstwo poszerza asortyment 
o atrakcyjne wizualnie i eleganckie produkty. Firma tworzy swoje produkty w szerokiej palecie wysokoga-
tunkowych skór licowych oraz meblowych tkanin renomowanych włoskich producentów.

Produkty
Sofy, zestawy wypoczynkowe, garderoby, meble w stylu klasycznym i nowoczesnym.

Klienci
Odbiorcy indywidualni i firmy, projektanci wnętrz, architekci.

A.P.B. Stolarstwo S.C.
To typowa firma rodzinna, w której tradycje dobrej i solidnej pracy przekazywane są z pokolenia na poko-
lenie już od 60 lat. Początki spółki sięgają 1949 r., założył ją Józef Stotko i prowadził przez 35 lat. Ciągła 
rozbudowa i modernizacja pozwoliła na wykonywanie mebli według indywidualnych potrzeb klienta. Przy 
projektowaniu mebli firma stosuje wizualizację komputerową, uwzględniając wszystkie sugestie klientów. 

Produkty/Usługi
Aranżacja, projektowanie i wykonywanie mebli do wnętrz mieszkalnych, biurowych, hotelowych, restauracji 
i sklepów.

Klienci
Klienci indywidualni, biura, hotele, restauracje, sklepy.

Kontakt:
ul. Dworcowa 15, 
46-300 Olesno
tel.: +48 34 359 82 72
e-mail: biuro@akimo.pl
www.akimo.pl

Kontakt:
ul. Łukowa 17,
45-920 Opole
tel.: +48 77 469 13 42
e-mail: biuro@apbstolarstwo.com.pl
www.apbstolarstwo.pl
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Art-Mat Meble
Ta rodzinna firma specjalizuje się w produkcji mebli sklepowych i biurowych. Prowadzi także sprzedaż hurto-
wą i detaliczną innych artykułów wyposażenia wnętrz. Meble wykonywane są z płyty wiórowej laminowanej 
o różnej grubości według życzenia klienta. Stosowane są okleiny ABS i PCV. Firma wykonuje także kioski 
wolnostojące, wykorzystywane w pasażach w galeriach handlowych.

Produkty
Meble do biura, sklepów o różnych specjalnościach, kuchnie, szafy wnękowe, zabudowy, urządzenia, lady, 
witryny i szafy chłodnicze, zamrażarki, regały piekarnicze, metalowe i magazynowe, krajalnice.

Klienci
Sklepy, biura, klienci indywidualni.

Badura Meble
Firma zajmuje się produkcją mebli od 1957 r. Produkuje meble na indywidualne zamówienie, jak i według 
gotowych wzorów. Specjalizuje się w wyrobie mebli do sypialni oraz mebli na wymiar o innym zastosowaniu. 
W Dobrodzieniu prowadzi salon meblowy, a także oferuje swoje wyroby w centrach handlowych w Gliwi-
cach i we Wrocławiu.

Produkty
Meble gotowe i na wymiar: łóżka, toaletki, szafy, szafy wnękowe, komody, zabudowy ścian, meble młodzie-
żowe, meble kuchenne.

Klienci
Klienci indywidualni, salony meblowe, eksporterzy mebli.

Kontakt:
ul. Cygana 2, 
45-131 Opole
tel./fax: +48 77 442 80 23
e-mail: biuro@artmat.com.pl
www.artmat.com.pl

Kontakt:
ul. Wojska Polskiego 67,
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 357 53 04
e-mail: badurameble@wp.pl
www.badurameble.pl
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Bomar Meble
Przedsiębiorstwo działa od 1993 r. Meble wykonywane są z drewna bukowego i dębowego, a wykańczane 
naturalną okleiną oraz płytami laminowanymi. Stosowane surowce i materiały, w tym ekologiczny lakier, 
spełniają najwyższe standardy. Firma realizuje projekty pod indywidualne zamówienia, wykonuje zabudowę 
barów, hoteli i restauracji. 

Produkty
Stoły, ławy, ławostoły, krzesła.

Klienci
Klienci indywidualni, projektanci wnętrz, hotele, restauracje, bary.

Centrum Meblowe Dobrodzień
To największe i zarazem pierwsze centrum meblowe w Dobrodzieniu, mieście od kilkuset lat słynącym 
z tworzenia najwyższej jakości mebli. Centrum rozpoczęło działalność w 1993 r., dysponując powierzchnią 
2500 m². W jednym miejscu przygotowano aranżacje ponad 30 producentów mebli z Dobrodzienia i okolic. 
Dzięki bardzo szerokiej ofercie obejmującej meble do kuchni, sypialni, jadalni, łazienek oraz ogrodu możliwe 
jest urządzenie całego domu.

Usługi
Prezentacja i sprzedaż mebli do wnętrz mieszkalnych, gotowych lub przygotowywanych na indywidualne 
zamówienie.

Klienci
Klienci indywidualni.

Kontakt:
ul. Powstańców Śląskich 18, 
46-300 Olesno
tel.: +48 34 350 55 85
e-mail: biuro@bomarmeble.pl
www.bomarmeble.pl

Kontakt:
ul. Lubliniecka 34,
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 351 08 01
e-mail: agata@rust.pl
www.centrummeblowedobrodzien.pl
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Des Meble Sp. z o.o. Sp. K.
Firma specjalizuje się w produkcji mebli tapicerowanych (90% asorytymentu z obiciem skórzanym, 10% 
– tkaniny). Inwestuje w nowoczesne wyposażenie i maszyny, aby produkować meble estetyczne i trwałe. 
Zarówno prace stolarskie, jak i szycie oraz tapicerowanie odbywają się w całości na terenie firmy. Przedsię-
biorstwo sprowadza skóry z Włoch.

Produkty
Narożniki, meble nowoczesne, komplety wypoczynkowe, pufy, fotele z podnóżkiem.

Klienci
Hurtownie, sklepy meblowe, klienci indywidualni.

Kontakt:
Myślina, ul. Opolska 40, 
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 353 71 50
e-mail: marketing@des.pl
www.des.pl
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Dobroteka Meble i Wnętrza
Dobroteka to pierwszy w Polsce salon meblowy łączący funkcje handlowo-edukacyjno-badawcze. W nowo-
czesnym salonie znaleźć można bogatą ofertę mebli, a także dodatków dekoracyjnych do każdego wnętrza. 
Oprócz mebli, w Dobrotece są też: salonik historyczny, galerie wystaw artystycznych, specjalistyczna czy-
telnia, multimedialne audytorium, wzorcownie, a także część przeznaczona na warsztaty artystyczne. Salon 
specjalizuje się w wyposażaniu wnętrz rezydencji, przestrzeni biurowych i usługowych oraz jachtów.

Usługi
Prezentacja mebli do wnętrz, gotowych lub przygotowywanych na indywidualne zamówienie. Wyposażanie 
wnętrz mieszkalnych, biurowych i usługowych.

Klienci
Odbiorcy indywidualni, kontraktowi, projektanci wnętrz, architekci.

Kontakt:
ul. Oleska 35, 
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 372 49 01
e-mail: dobroteka@dobroteka.pl
www.dobroteka.pl
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Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.
Firma działa od 1966 r. i specjalizuje się w produkcji mebli szkolnych oraz pomocy dydaktycznych. Dzięki 
rozwiniętemu zapleczu produkcyjnemu i logistycznemu zaopatruje placówki na terenie całego kraju oraz 
w Europie. Spółka stawia na kompleksowość oferty – dostarcza wszelkie produkty niezbędne do prowadze-
nia zajęć w szkołach i przedszkolach.

Produkty
Meble skrzyniowe, ławki, biurka, krzesła, meble do szatni, świetlicy, biblioteki i na korytarz.

Klienci
Szkoły i przedszkola, inne placówki oświatowe.

Fadome Sp. z o.o. Sp. K.
Firma ma kilkadziesiąt lat doświadczenia w produkcji mebli. W ostatnich latach intensywnie inwestowała 
w nowe technologie. Na rynku chce się wyróżniać ciekawym, niebanalnym designem mebli oraz wysoką 
jakością materiałów. Cel firmy to umocnienie pozycji i rozpoznawalności marki na rynku europejskim.

Produkty
Meblościanki, meble systemowe, komody, łóżka, szafy do sypialni, biurka.

Klienci
Hurtownie, salony meblowe.

Kontakt:
ul. Słowiańska 7, 
48-300 Nysa
tel./fax: +48 77 433 36 56
e-mail: sklep@fpnnysa.com.pl
www.fpnnysa.com.pl

Kontakt:
ul. Strzelecka 17, 
46-060 Złotniki
tel.: +48 77 459 12 00
e-mail: fadome@fadome.eu
www.fadome.eu
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Flaxpol Sp. z o.o.
Flaxpol to producent odzieży roboczej oraz dystrybutor płyt budowlanych i akcesoriów meblowych. 
Od początku istnienia, Flaxpol stawia na jakość i trwałość oferowanych produktów, a także kompleksową 
i profesjonalną obsługę klienta. Od 2002 r. firma uzyskała status zakładu pracy chronionej.

Produkty
Odzież robocza, serwisowa i specjalistyczna, płyty budowlane OSB, wiórowe, ze sklejki oraz laminowane, 
akcesoria meblowe.

Klienci
Branża budowlana, meblarska, zakłady przemysłowe.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Władysława Jagiełły 21, 
46-200 Kluczbork
tel.: +48 77 414 41 48
e-mail: flaxpol.plyty@flaxpol.pl
www.flaxpol.pl
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GKI Design
GKI Design prowadzi działalność w Błachowie, niedaleko Dobrodzienia, który jest zagłębiem producentów 
mebli. Firma specjalizuje się w produkcji mebli wypoczynkowych. Cechą charakterystyczną mebli tego pro-
ducenta jest wygoda i funkcjonalność. Dodatkowym atutem jest możliwość zmiany standardowych wymia-
rów oraz bogaty wybór tkanin i skór w oferowanych produktach.

Produkty
Narożniki, sofy, łóżka ze skóry oraz tkanin.

Klienci
Klienci indywidualni, salony meblowe.

Kontakt:
Błachów, ul. Opolska 44a, 
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 693 002 656
e-mail: biuro@gki-design.pl
www.gki-design.pl
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Green Office Solution Sp. z o.o.
Firma oferuje meble i wykładziny do zastosowań biznesowych. Zgodnie z nazwą, firma przykłada dużą wagę 
do ekologii tworzonych rozwiązań. Istotną rolę w projektowaniu odgrywają również ergonomia oraz zgod-
ność z normami. Przedsiębiorstwo szczyci się zespołem z kilkunastoletnim doświadczeniem w projektowa-
niu mebli i wnętrz.

Produkty
Meble do gabinetów, meble biurowe, lady recepcyjne, stoły konferencyjne, krzesła i fotele, meble metalowe, 
wykładziny dywanowe.

Klienci
Firmy, urzędy, zakłady produkcyjne i usługowe.

Halupczok S.C.
Firma od ponad dekady specjalizuje się w produkcji spersonalizowanych, luksusowych mebli kuchennych. 
Zapewnia kompleksowość obsługi i doradztwo na najwyższym poziomie, od momentu projektowania, po-
przez dobór materiałów i wykończeń, na montażu skończywszy. Kolekcje kuchenne marki Halupczok, wie-
lokrotnie nagradzane za innowacyjność, funkcjonalność i unikalny design, zobaczyć można w sieci salonów 
firmowych w całym kraju. 

Produkty
Meble na wymiar do wnętrz mieszkalnych, biurowych i usługowych.

Klienci
Klienci indywidualni, firmy, instytucje, deweloperzy, architekci i projektanci wnętrz.

Kontakt:
ul. Orląt Lwowskich 17, 
46-100 Namysłów
tel.: +48 77 403 94 15
e-mail: biuro@greenos.pl
www.greenos.pl

Kontakt:
ul. Poprzeczna 17a,
46-040 Krzyżowa Dolina 
tel./fax: +48 77 465 14 76
e-mail: biuro@meble-halupczok.pl
www.meble-halupczok.pl
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HLT Sp. z o.o.
Firma istnieje od 1996 r. i specjalizuje się w produkcji zawansowanych systemów oświetleniowych LED. 
Spółka ma trzy oddziały. Współpracuje z ponad 200 specjalistami. W swojej produkcji stosuje energo-
oszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązania technologiczne. Dystrybucja produktów odbywa się na 
terenie całej Europy.

Produkty
Produkty do oświetlenia kuchni, łazienki, salonu, sypialni, taśmy led, profile LED, oświetlenie biura, magazy-
nu, oświetlenie uliczne, interaktywne lustra, systemy sterowania oświetleniem.

Klienci
Branża meblarska, sanitarna, przemysłowa, architektoniczna, hotelowa.

Kontakt:
ul. Kolejowa 5, 
48-340 Głuchołazy
tel.: +48 77 409 25 70
e-mail: hlt@hlt.pl
www.hlt.pl
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Janalx
Firma działa od 1996 r., specjalizując się w produkcji mebli tapicerowanych. Obicia wykonywane są z ma-
teriałów własnych (skóra, tkanina), jak i powierzonych. Czas intensywnego rozwoju przedsiębiorstwa roz-
począł się po reorganizacji firmy w 2001 r. Wtedy też spółka zainwestowała m. in. w nowoczesne centrum 
obróbcze. Firma wykonuje meble według gotowych wzorów oraz na indywidualne zamówienie. Przedsię-
biorstwo eksportuje na rynki Holandii, Szkocji, Anglii oraz innych krajów UE.

Produkty
Meble tapicerowane: komplety wypoczynkowe, sofy z funkcją spania, fotele, krzesła.

Klienci
Odbiorcy indywidualni, sklepy meblowe, hurtownie mebli.

Kontakt:
ul. Otmuchowska 50, 
48-300 Nysa
tel./fax: +48 77 433 29 40
e-mail: biuro@janalx.com.pl
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JNP Meble Nowak
Firma JNP Meble Nowak powstała w 1970 r. Od początku starała się łączyć rzemieślnicze tradycje i najno-
wocześniejsze technologie. Celem zakładu jest tworzenie mebli na życzenie klientów na możliwie najwyż-
szym poziomie. Firma poszerzyła możliwości sprzedaży produktów i obecnie ma punkty firmowe w Katowi-
cach, Wrocławiu, Warszawie i Gliwicach.

Produkty
Meble stylowe i nowoczesne w różnych kolorach i odcieniach dębu i buku.

Klienci
Firmy, urzędy, zakłady produkcyjne i usługowe.

Karpinski i Koza Manufaktura Mebli
Rodzinna firma stolarska, obecna na rynku od 1965 r. Korzystając z nowoczesnych technologii projektuje 
i podąża za nowymi trendami w branży wnętrz indywidualnych i komercyjnych. Nie zapominając o tradycji 
rzemiosła nieskończenie od ponad 50 lat podąża za jakością, funkcjonalnością i estetyką, które stały się 
priorytetową zasadą rodzinnej marki. 

Produkty/Usługi
Projektowanie wnętrz, meble na wymiar drewniane, drzwi wewnętrzne, kasetony ścienne, meble kuchenne, 
biblioteki, garderoby, zabudowy, sypialnie, gabinety, pokoje młodzieżowe, salony, jadalnie, meble łazienkowe.

Klienci
Klienci indywidualni, komercyjni, architekci, projektanci.

Kontakt:
ul. Rzędowicka 12,
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 357 52 17
e-mail: biuro@jnp-meblenowak.pl
www.jnp-meblenowak.pl

Kontakt:
ul. Wojska Polskiego 41,
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 606 725 392
e-mail: biuro@meblekarpinskikoza.pl 
www.meblekarpinskikoza.pl 
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Kazior
Firma funkcjonuje na rynku od 30 lat. Wszystkie meble producenta są unikatowe i ręcznie wykonane. Przy 
produkcji mebli wykorzystywane są materiały najwyższej jakości. Szeroki wybór tkanin i koloru drewna oraz 
nieograniczone możliwości dopasowania wymiaru pozwalają klientom skomponować idealny mebel. Przed-
siębiorstwo produkuje meble na zamówienie lub w oparciu o własne projekty.

Produkty/Usługi
Meble komercyjne, meble na zamówienie, renowacja oraz przeróbki starych mebli.

Klienci
Klienci indywidualni.

Kontakt:
ul. Kolejowa 67,
46-380 Turza
tel.: + 48 34 353 70 38
e-mail: kontakt@kazior.com.pl
www.kazior.com.pl
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Kler S.A.
Firma szczyci się ponad 40-letnią historią tradycją w produkcji mebli wypoczynkowych. Założone przez 
Piotra Klera przedsiębiorstwo od samego początku stawia na wysoką jakość i połączenie nowoczesnych 
technologii produkcji z ręczną pracą. Kler to marka rozpoznawalna w Polsce, a także obecna na rynkach 
zagranicznych. Rozwija własną sieć sprzedaży oraz współpracuje z partnerami handlowymi na zasadzie fran-
chisingu.

Produkty
Meble tapicerowane, fotele i sofy skórzane oraz wykonane z tkaniny, meble skrzyniowe, pufy, stoliki szklane 
i drewniane. 

Klienci
Firmy, urzędy, klienci indywidualni.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Piastowska 39b, 
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 352 91 03
e-mail: kler@kler.eu
www.kler.eu
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Lissy
Lissy to producent mebli z drewna i forniru przeznaczonych do salonu, jadalni i gabinetu oraz stołów bilar-
dowych. Przedsiębiorstwo określa swoją działalność mianem meblarstwa precyzyjnego, skoncentrowanego 
na funkcjonalności i nowoczesności. W produkcji firma korzysta z innowacyjnych rozwiązań projektowych, 
technologicznych oraz wypróbowanych i przetestowanych materiałów. W ofercie producenta są zarówno 
gotowe meble, jak i wykonane na wymiar.

Produkty
Wyposażenie salonów, jadalni, gabinetów, sypialni, profesjonalne i turniejowe stoły bilardowe, ogrodowe 
stoły bilardowe, meble do hoteli, restauracji, pubów, biur, instytucji, barki dla domów, restauracji, pokoi 
hotelowych.

Klienci
Klienci indywidualni, salony meblowe.

Certyfikaty
Certyfikat dbałości o prawa konsumenta.

Mark-Mebel Sp. z o.o.
Ta istniejąca od 2006 r. firma produkuje meble tapicerowane oraz pośredniczy w sprzedaży wyrobów in-
nych producentów. Stawia na bieżącą aktualizację katalogu produktów zgodnie z najnowszymi trendami 
we wzornictwie przemysłowym oraz na wykorzystanie tkanin obiciowych i skór pochodzących od włoskich 
producentów. Przedsiębiorstwo deklaruje krótki czas realizacji zamówień.

Produkty
Meble tapicerowane: krzesła, fotele, wypoczynki, meble lite.

Klienci
Odbiorcy indywidualni, salony meblowe, hotele, restauracje.

Kontakt:
Błachów, ul. Opolska 40a, 
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 357 52 92
e-mail: meble@lissy.pl
www.lissy.pl

Kontakt:
ul. Grodkowska 60b, 
48-300 Nysa
tel./fax: +48 77 433 05 83
e-mail: biuro@markmebel.pl
www.markmebel.pl
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MdM - nowoczesne meble
Firma oferuje szeroką gamę mebli lakierowanych oraz z forniru naturalnego i modyfikowanego. Na życzenie 
producent wykonuje również meble z wysokiej jakości płyt meblowych. Realizuje projekty indywidualne, 
na wymiar, zgodnie z sugestią i oczekiwaniem klienta. Firma MDM produkuje meble z wykorzystaniem no-
wych, technologicznie zaawansowanych maszyn, zatrudniając pracowników z wieloletnim stażem w branży 
meblarskiej do ich obsługi.

Produkty
Meble do salonu, kuchni, garderoby.

Klienci
Klienci indywidualni.

Kontakt:
ul. Lubliniecka 39,
46-380 Dobrodzień
tel.: + 48 607 503 071
e-mail: info@meblemdm.pl
www.meblemdm.pl
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Mebel Machula
Firma jest spadkobiercą rodzinnych tradycji stolarskich sięgających lat 60-tych XX w. Jej wyroby cechuje 
połączenie tradycji i nowoczesności. Specjalizuje się w produkcji mebli z litego drewna. Realizuje też zlecenia 
w oparciu o najnowsze materiały, w tym z zastosowaniem szkła, granitu, itp. Oprócz szerokiej gamy opra-
cowanych przez firmę propozycji możliwa jest realizacja pomysłów indywidualnych. Zakład współpracuje 
z projektantami, jak i proponuje wizualizację komputerową w zakresie kompozycji i kolorystyki mebli.

Produkty
Meble sypialniane, kuchenne, stołowe i inne.

Klienci
Klienci indywidualni i firmy.

Kontakt:
Ligota Dobrodzieńska, ul. Boczna 2, 
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 353 65 98
e-mail: meble@machula.pl
www.machula.pl  
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Meble Badura
Firma zajmuje się produkcją mebli od ponad 90 lat. W swojej działalności stawia na wdrażanie nowocze-
snych technologii, unowocześnianie działalności oraz podnoszenie swojej konkurencyjności w stosunku do 
innych podmiotów na rynku meblarskim. Wytwarza meble gotowe i na zamówienie.

Produkty
Meble kuchenne, łóżka, komody, szafy, toaletki, meble nietypowe, biurka, meble do sypialni, meble biurowe, 
meble hotelowe.

Klienci
Klienci indywidualni.

Kontakt:
ul. Wojska Polskiego 45, 
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 357 54 80
email: baduraclaudius@poczta.onet.pl
www.meble-badura.pl
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Meble Adamski 
Firma specjalizuje się w produkcji mebli tapicerowanych. Meble produkowane są na dowolny wymiar, zgod-
nie z projektem uzgodnionym z klientem. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki wybór tkanin obiciowych oraz 
skór naturalnych. W swojej działalności deklaruje łączenie wykorzystania nowoczesnych technologii oraz 
najlepszych tradycji rzemieślniczych.

Produkty
Narożniki, kanapy, fotele, zestawy wypoczynkowe. 

Klienci
Odbiorcy indywidualni, sklepy meblowe, hurtownie meblowe w kraju i zagranicą, hotele i pensjonaty.

Kontakt:
ul. Piastowska 32,
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 795 205 362
e-mail: kontakt@meble-adamski.eu
www.meble-adamski.eu 
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Meble Bryłka
Przedsiębiorstwo funkcjonuje od 1985 r. Zajmuje się produkcją mebli tapicerowanych klasycznych i nowo-
czesnych. W produkcji wykorzystuje drewno dębowe i bukowe oraz włoskie skóry naturalne i tkaniny. Ma 
własny salon sprzedaży w Dobrodzieniu, w którym oferuje klientom swoje produkty.

Produkty
Zestawy wypoczynkowe klasyczne i nowoczesne, stoły i krzesła, ławy drewniane i szklane.

Klienci
Odbiorcy indywidualni, sklepy meblowe.

Kontakt:
ul. Lubliniecka 53, 
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 353 66 09
e-mail: stolarstwomeblowe@wp.pl
www.meblebrylka.pl

Meble Dworaczyk
Firma działa na rynku od 2000 r. Wykonuje meble przeznaczone dla indywidualnych odbiorców, do po-
mieszczeń domowych, jak również hoteli, pensjonatów i obiektów użyteczności publicznej. Firma skupia się 
na produkcji mebli tapicerowanych. Oferta obejmuje produkcję mebli na zamówienie, realizowanych w za-
leżności od potrzeb klienta. Istnieje możliwość zakupu całego zestawu, jak i pojedynczego elementu oraz 
doboru koloru i rodzaju tkaniny obiciowej.

Produkty
Meble tapicerowane.

Klienci
Klienci indywidualni, hotele, restauracje, pensjonaty i obiekty użyteczności publicznej.

Kontakt:
ul. Dworcowa 5,
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 353 63 90
e-mail: biuro@dworaczyk.pl
www.dworaczyk.pl
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Meble Jonczyk 
 
Meble Jonczyk to firma z tradycjami. Zakład został założony w 1893 roku i jest jednym z najstarszych 
istniejących do dzisiaj zakładów branży stolarskiej w Dobrodzieniu. Obecnie firmą meblarską 
mieszczącą się przy ul. Lublinieckiej 47 kieruje czwarte pokolenie przedstawicieli rodziny Jonczyk. 
Firma dostarcza produkty branży stolarskiej do sklepów, hoteli, pomieszczeń obiektowych, realizując 
złożone i wymagające dużej wiedzy fachowej i umiejętności, projekty głównie firm zewnętrznych. 
Nowoczesny park maszynowy pozwala realizować nawet najbardziej skomplikowane i złożone  
zamówienia. 
 
Produkty 
 
Wysokiej jakości meble z drewna i materiałów drewnopochodnych do wyposażenia pomieszczeń 
obiektowych, sklepów, salonów odzieżowych, hoteli itp.  
 
Klienci 
 
Firma współpracuje z szeregiem odbiorców, głównie na rynku niemieckim 
 
Meble Jonczyk 
 
ul. Lubliniecka 47 
46-380 Dobrodzień 
tel. +48 34 357 54 66 
e-mail: biuro@meblejonczyk.com  

Meble Jonczyk
Meble Jonczyk to firma z tradycjami. Zakład został założony w 1893 r. i jest jednym z najstarszych istnie-
jących do dzisiaj zakładów branży stolarskiej w Dobrodzieniu. Obecnie przedsiębiorstwem kieruje czwarte 
pokolenie przedstawicieli rodziny Jonczyk. Firma dostarcza produkty branży stolarskiej do sklepów, hoteli, 
pomieszczeń obiektowych, realizując złożone i wymagające dużej wiedzy fachowej i umiejętności, projekty 
głównie firm zewnętrznych. Nowoczesny park maszynowy pozwala realizować nawet najbardziej skompli-
kowane i złożone zamówienia.

Produkty
Meble z drewna i materiałów drewnopochodnych do wyposażenia pomieszczeń obiektowych, sklepów, sa-
lonów odzieżowych, hoteli.

Klienci
Hotele, salony odzieżowe, sklepy.

Kontakt:
ul. Lubliniecka 47,
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 357 54 66
e-mail: biuro@meblejonczyk.com
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Meble Grabiński
Meble Grabiński to zakład stolarski z kilkudziesięcioletnią, rodzinną tradycją stolarską. Został założony 
w 1949 r. Oferuje wysokiej jakości meble na indywidualne zamówienie. Oferta firmy zapewnia komplek-
sowe usługi począwszy od projektu mebla, poprzez precyzyjne pomiary, transport i montaż mebli u klienta. 
Głównym profilem działalności jest realizacja projektów, które powstają podczas spotkań z klientami indy-
widualnymi. Obszarem działalności firmy są Katowice, Kraków, Częstochowa, Opole, Warszawa, Wrocław, 
a także Berlin, Monachium, Dortmund.

Produkty
Meble do domów, mieszkań, biur i innych lokali użytkowych i handlowych.

Klienci
Klienci indywidualni, firmy, instytucje publiczne.

Kontakt:
ul. Wojska Polskiego 68,
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 357 55 97
e-mail: info@meblegrabinski.pl
www.meblegrabinski.org.pl
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Meble Kaczmarczyk
Początek istnienia firmy to 1926 r. Od 1975 r. prowadzą ją Barbara i Ryszard Kaczmarczyk. Od początku 
działalności produkuje różne meble skrzyniowe, a specjalnością producenta są meble stylizowane z dębu 
i olchy. Od 1990 r. zakład specjalizuje się w produkcji mebli o drewnianych frontach. Asortyment oferowa-
nych wyrobów jest bardzo szeroki.

Produkty
Meble stylizowane z dębu i olchy, komody, witryny, kredensy, narożniki przeszklone, szafy ubraniowe, szafki 
RTV, zegary, biblioteczki, garderoby.

Klienci
Klienci indywidualni.

Kontakt:
ul. Lubliniecka 35,
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 357 53 09
e-mail: meblekaczmarczyk@wp.pl
www.meblekaczmarczyk.pl

Meble Karliczek
Zakład powstał w 1991 r., jako działalność jednoosobowa, w której właściciel własnoręcznie wykonywał 
usługi stolarskie. Z biegiem lat, z uwagi na wysoką jakość wyrobów, firma zyskała renomę. Wzrost sprzedaży 
oraz chęć dostarczania rozwiązań maksymalnie dopasowanych do potrzeb klienta, wymusiły specjalizację 
w kierunku produkcji mebli sypialnianych i kuchennych. Meble wykonywane są według indywidualnego 
zamówienia klienta, zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Wydajna i dobrze zorganizowana praca 
sprawiła, iż wybudowano halę produkcyjną oraz zainwestowano w uniwersalny park maszynowy o dużej 
elastyczności.

Produkty
Meble do sypialni i kuchni.

Klienci
Klienci indywidualni.

Kontakt:
Bzinica Nowa, ul. Klonowa 2, 
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 353 74 92
e-mail: meble@meblekarliczek.pl
www.meblekarliczek.pl
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Meble Pielok
Produkcja mebli w rodzinie Pielok poparta jest stuletnią tradycją. Zmieniające się realia życia przyczyniły się 
do tego, że zakład oferował bogaty asortyment: od mebli stołowych i kuchennych, po sypialnie. Od kilku lat 
firma specjalizuje się w produkcji sypialni z surowców naturalnych. Przedsiębiorstwo daje możliwość wybo-
ru odpowiedniego modelu.

Produkty
Łóżka, szafki nocne, komody, szafy, półki, regały, panczety, meble kuchenne i stołowe.

Klienci
Klienci indywidualni.

Kontakt:
ul. Lubliniecka 30,
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 357 54 93
e-mail: biuro@meblepielok.pl   
www.meblepielok.pl

Meble Knop
Jest to firma z wieloletnimi tradycjami, istnieje od 1935 r. Asortyment jest bardzo szeroki, skierowany do 
klientów indywidualnych, którzy chcą umieścić w swoim domu unikatowe meble. Firma oferuje bogatą gamę 
kolorów i wzorów z możliwością pomiaru u klienta i zaprojektowania nowej aranżacji. Wykonuje meble na 
indywidualne życzenie. Ponadto oferuje dowóz mebli wraz z ich montażem.

Produkty
Meble do pomieszczeń domowych np.: sypialnie, segmenty pokojowe, szafy, narożniki, garderoby.

Klienci
Klienci indywidualni.

Kontakt:
Ligota Dobrodzieńska, 
ul. Wojska Polskiego 21, 
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 357 57 85
e-mail: knop@meble-knop.pl
www.meble-knop.pl



2929

M
EBLE N

A W
YM

IA
R

M
EBLE

Meble Półtorak
Firma istnieje od 1981 r. Zajmuje się produkcją oraz sprzedażą mebli wykonanych na indywidualne zamó-
wienie, na podstawie własnych projektów lub projektów otrzymanych od zleceniodawcy. Firma dodatkowo 
oferuje klientom wykonanie pomiarów przestrzeni, w której będą montowane meble oraz dostawę i montaż 
gotowego już produktu.

Produkty
Meble do domu, mieszkania, biura oraz lokalu usługowego. 

Klienci
Klienci indywidualni.

Kontakt:
Malichów, ul. Chłopska 6, 
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 357 57 94
e-mail: biuro@meblepoltorak.pl
www.meblepoltorak.pl

Meble Pyka
Meble Pyka to producent funkcjonujący na rynku od 1978 r. Firma rozpoczynała działalność od produkcji 
przydomowej, by z czasem rozszerzyć swoją obecność na rynek ogólnopolski i międzynarodowy. Zatrudnia 
wyspecjalizowaną kadrę oraz korzysta z najnowocześniejszych technologii produkcji. Przedsiębiorstwo sto-
suje w produkcji komponenty wysokiej jakości i o wieloletniej trwałości. Stawia także na stałe podnoszenie 
jakości produkcji oraz na atrakcyjną cenę.

Produkty
Skórzane meble wypoczynkowe, meble pokojowe, stoły, krzesła oraz zegary, meble dla obiektów użytecz-
ności publicznej.

Klienci
Klienci indywidualni.

Kontakt:
Malichów, ul. Chłopska 10,
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 353 62 89
e-mail: meble@meble-pyka.pl
www.meble-pyka.pl
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Meble Rust
Od 50 lat firma specjalizuje się w produkcji mebli kuchennych. Producent ma wiedzę i doświadczenie w kre-
owaniu przestrzeni kuchennych i mieszkalnych. Przedsiębiorstwo zatrudnia zespół wykwalifikowanych pra-
cowników i projektantów, którzy potrafią spojrzeć na projektowanie z szerszej perspektywy i nie ograniczają 
się wyłącznie do obszarów wąskiej specjalizacji. Firma Meble Rust stawia na wypracowanie rozwiązań naj-
lepszych dla klientów.

Produkty
Meble kuchenne, salonowe, jadalnie, garderoby.

Klienci
Klienci indywidualni, przedsiębiorstwa.

Kontakt:
ul. Rolna 13, 
46-375 Pludry
tel.: +48 34 353 74 85 
e-mail: sekretariat@rust.pl 
www.rust.pl
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Meble Skorupa
Firma istnieje na rynku od 1971 r. Przez cały okres działalności zdobywała niezbędne doświadczenie po-
trzebne do realizacji indywidualnych życzeń klientów. Producent otwarty jest na propozycje i realizacje in-
dywidualnych zamówień, wiedząc o tym, że specyfika budownictwa stwarza problem nietypowych wnętrz, 
które należy umeblować.

Produkty
Meble kuchenne, sypialnie, garderoby, meble pokojowe.

Klienci
Klienci indywidualni.

Kontakt:
Szemrowice, ul. Wiejska 36, 
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 505 455 843
e-mail: mebleskorupa@op.pl
www.mebleskorupa.pl
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Meblonowak
Meblonowak to firma rodzinna z tradycjami, która w branży meblowej obecna jest od 20 lat. W sieci salo-
nów firmowych prezentuje się pod brandem Novelle Home Couture. Oferta Novelle to meble klasyczne we 
współczesnej odsłonie. Zadaniem Novelle jest aktualizacja klasycznych wzorów i nadawanie im modnych 
kostiumów. 

Produkty
Meble do sypialni, jadalni, gabinetu, salonu, pufy, panchety, stoliki, konsole. 

Klienci
Kienci detaliczni (własna sieć salonów), firmy i instytucje.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Opolska 127, 
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 357 51 28, 
e-mail: novelle@novelle.pl
www.novelle.pl

Metalprodukt Sp. z o.o.
Firma jest obecna na rynku od 1981 r. Specjalizuje się w produkcji krzeseł, mebli metalowych oraz tapi-
cerowanych. Fabryka dysponuje zakładem obróbki metalu. Wyroby oferowane przez firmę blisko w 100% 
wykonane są z elementów własnej produkcji. Przedsiębiorstwo regularnie inwestuje w nowe technologie 
oraz doskonali proces logistyczny.

Produkty
Meble metalowe: szafy ubraniowe, dla szkół, szafy na dokumenty, regały, dodatki, meble tapicerowane: do 
gabinetów, kanapy, narożniki.

Klienci
Firmy produkcyjne, usługowe, szkoły, biura, urzędy.

Kontakt:
ul. Łączańska 3,
46-100 Namysłów
tel.: +48 77 403 77 00
e-mail: info@metalprodukt.net
www.metalprodukt.net
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Paj-Mebel S.C.
Firma działa od 1984 r. i specjalizuje się w produkcji drinkbarów dla użytkowników prywatnych oraz dla 
restauracji, barów i hoteli. Przedsiębiorstwo posiada doświadczenie w tworzeniu własnych projektów, jak 
i realizuje projekty zlecone przez klienta. Stawia na produkcję mebli funkcjonalnych i trwałych. Firma chęt-
nie nawiąże współpracę z nowymi punktami sprzedaży, jak i z projektantami wnętrz – zarówno z Polski, jak 
i zagranicy.

Produkty
Barki domowe, barki do hoteli, restauracji, barów, barki-komody, barki obrotowe, krzesła barowe.

Klienci
Bary, hotele, restauracje, odbiorcy indywidualni, salony meblowe, projektanci wnętrz.

Kontakt:
Myślina, ul. Opolska 25, 
46-380 Dobrodzień
tel./fax: +48 34 353 72 11
e-mail: info@pajmebel.com.pl
www.pajmebel.com.pl
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Miler Meble
Początki firmy sięgają 1955 r., kiedy to Mistrz Stolarski Paweł Miler założył zakład rzemieślniczy produku-
jący meble. Od lat 70-tych firmę rozwija jego wnuk. Meble powstają według potrzeb klientów. Przedsię-
biorstwo pomaga wybierać rozwiązania i materiały dopasowane do możliwości finansowych. Do produkcji 
mebli firma używa różnego rodzaju materiałów, takich jak: płyta wiórowa, płyta MDF. Przedsiębiorstwo 
gwarantujemy dostawę oraz montaż zakupionych mebli w uzgodnionym terminie.

Produkty
Meble do salonu, meble kuchenne, meble na wymiar, sypialnie, łóżka, stoły, ławy, krzesła.

Klienci
Klienci indywidualni.

Kontakt:
Malichów, ul. Polna 1,
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 357 53 32
e-mail: biuro@miler.com.pl
www.miler.com.pl
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Palmer
Zakład Meblowy “Palmer” powstał w 1989 r. Nazwa pochodzi od nazwiska założyciela – Józefa Palmera. 
Firma kładzie szczególny nacisk na to, aby w każdym zestawie wypoczynkowym połączyć trzy elementy: 
trwałość, elegancję oraz funkcjonalność. Ta strategia pozwala jej od 30 lat cieszyć się zaufaniem klientów. 
W 2003 r. firma wprowadziła produkcję mebli skórzanych. Każdy pojedynczy wypoczynek, jest robiony pod 
indywidualne zamówienie klienta. Katalog produktów pozwala na wybór z ponad 100 rodzajów tkanin oraz 
30 wzorów skór naturalnych i ekologicznych. Wszystkie są dostępne w wielu wersjach kolorystycznych.

Produkty
Narożniki i sofy tapicerowane.

Klienci
Klienci indywidualni.

Kontakt:
ul. Brynicka 15,
46-024 Łubniany
tel.: +48 77 421 50 71
e-mail: meble.palmer@interia.pl
www.meblepalmer.pl
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PHUP J&H Ziemba
Przedsiębiorstwo działa na rynku od 1984 r. i początkowo specjalizowało się w wyrobie zabawek drewnia-
nych dla dzieci, by stopniowo przejść do wyrobu mebli drewnianych. Niedawno firma wybudowała nową 
halę produkcyjną o powierzchni 650 m kw. Od lat jest partnerem handlowym Cepelii, firmy specjalizującej 
się w sprzedaży wyrobów w stylu etno. Firma szczyci się nagrodą KLON za wdrażanie innowacji technolo-
gicznych, przyznaną jej przez Bank Ochrony Środowiska oraz medalem od zarządu Polskiego Towarzystwa 
Dzieci.

Produkty/Usługi
Wyrób mebli drewnianych na zamówienie, sprzedaż materiałów i narzędzi do obróbki drewna. 

Klienci
Klienci indywidualni, klienci B2B, sklepy meblowe.

Kontakt:
ul. Zbożowa 9, 
45-763 Opole
tel.: +48 77 457 45 64
e-mail: handel@ziemba.pl
www.ziemba.pl
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PPHU Meblobicz
Firma funkcjonuje od 2006 r. Działa w segmencie mebli tapicerowanych, eksportując 95% swojej produkcji 
do Holandii, Niemiec, Włoch i Czech. Reszta produkcji znajduje nabywców indywidualnych na terenie kra-
ju. Przedsiębiorstwo wykonuje meble według wzorów własnych i powierzonych. Swoim klientom oferuje 
szeroką gamę tkanin obiciowych, skór ekologicznych i naturalnych. Tapiceruje także meble matą lloyd loom,
którą można lakierować na dowolny kolor.

Produkty
Krzesła, fotele, wypoczynki, podnóżki, stołki barowe.

Klienci
Salony meblowe, hurtownie mebli, odbiorcy krajowi i zagraniczni.

Kontakt:
ul. Grodkowska 60b, 
48-300 Nysa
tel./fax: +48 77 433 05 83
e-mail: biuro@meblobicz.pl
www.meblobicz.pl
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Firma REBE powstała w 2006 r. Jej działalność polega na projektowania i budowaniu stoisk ekspozycyjnych 
na targi w całej Europie. Każde zlecenie firma traktuje profesjonalnie i z dbałością o szczegóły. Firma za-
trudnia stolarzy, projektantów wnętrz oraz wykwalifikowanych rzemieślników. Gwarantuje to profesjonalną 
oprawę ekspozycji, a w efekcie końcowym pełen sukces marketingowy.

Produkty
Stoiska targowe i ekspozycyjne.

Klienci
Firmy, agencje reklamowe.

Kontakt:
ul. Polna 5,
46-300 Borki Wielkie
tel.: +48 34 350 30 43
e-mail: biuro@expo-rebe.eu
www.expo-rebe.eu
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Qualichairs Sp. z o.o.
Firma działa od 2006 r. i produkuje meble tapicerowane. Oferuje kompleksowe wyposażenie w meble re-
stauracji, poczekalni, barów, hoteli i klubów. Przedsiębiorstwo wykonuje meble według wzorów własnych, 
jak i powierzonych. Odbiorców ma obecnie na terenie całej Europy. Spółka współpracuje z gronem renomo-
wanych poddostawców materiałów do produkcji.

Produkty
Meble tapicerowane, meble dla sektora HoReCa, szafy przesuwne, fotele metalowe, krzesła metalowe, łóż-
ka, panele łóżkowe, stoły, meble nietypowe.

Klienci
Klienci z sektora B2B, klienci z sektora HoReCa, nabywcy krajowi i z obszaru UE.

Kontakt:
Olszowa, ul. Francuska 3, 
47-143 Ujazd
tel.: +48 77 462 05 73
e-mail: sales@qualichairs.pl
www.qualichairs.pl
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Schattdecor Sp. z o.o.
Grupa firm Schattdecor, z siedzibą w Górnej Bawarii, powstała w 1985 r. w Thansau. Ma zakłady produk-
cyjne w Niemczech, Polsce (2), Włoszech, Rosji (3), Szwajcarii, Chinach (4), Brazylii (2), Turcji  w USA (2) oraz 
Malezji. Schattdecor jest światowym liderem w branży zadrukowanych papierów dekoracyjnych oraz folii 
finish. Wyroby firmy mają zastosowanie w przemyśle uszlachetniania powierzchni płyt drewnopochodnych, 
wykorzystywanych w przemyśle meblarskim, w produkcji paneli podłogowych, ściennych, drzwi, obrzeży 
i innych elementów wyposażenia wnętrz. Na polskim rynku firma obecna jest od 1993 r.

Produkty
Zadrukowany papier dekoracyjny, folie preimpregnat (Smartfoil), zadrukowane wzorami drewno- i kamienio-
podobnymi oraz fantazyjnymi. 

Klienci
Producenci płyt drewnopochodnych, producenci mebli, 
paneli podłogowych, drzwi.

Certyfikaty
DIN EN ISO 4892-2, ISO 2813.

Kontakt:
Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1, 48-340 Głuchołazy
tel.: +48 77 408 55 00
e-mail: info@schattdecor.pl
www.schattdecor.pl
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TC Meble
Firma TC istnieje na rynku meblowym od 2003 r. Podczas tworzenia mebli, firma dopasowuje się do indy-
widualnych potrzeb oraz wymagań klienta. Często o ostatecznym wyglądzie danego modelu decyduje sam 
klient, mając możliwość zmiany materiału obicia i kolorystyki, przeszyć. Firma wykorzystuje materiały naj-
wyższej jakości oferując klientom meble tapicerowane z mottem Quality & Comfort. Przedsiębiorstwo za-
pewnia pełną gamę kolorystyczną i wielofunkcyjność swoich mebli oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Produkty
Meble wypoczynkowe i pokojowe.

Klienci
Klienci indywidualni.

Certyfikaty
ISO 13936-2.

Kontakt:
ul. Lubliniecka 118,
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 604 381 864
e-mail: biuro@tcmeble.pl
www.tcmeble.pl
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Stolarstwo Meblowe Myllek
Firma tworzy meble na wymiar, dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz preferencji klientów. Przed-
siębiorstwo prowadzi już czwarte pokolenie rodziny mającej bogate tradycje stolarskie, rodem z Dobrodzie-
nia. Meble produkowane przez firmę znajdą miejsce we wnętrzach mieszkalnych, w szczególności w kuchni, 
jadalni, salonie, łazience, sypialni jak i garderobie czy pokoju młodzieżowym, w każdym stylu – od nowo-
czesnego po klasyczny. Klientom biznesowym oferowane jest kompleksowe wyposażenie biur, salonów, 
gabinetów, sklepów, recepcji oraz innych powierzchni użytkowych.

Produkty
Meble na wymiar do domu i biur. 

Klienci
Klienci indywidualni.

Kontakt:
ul. Wojska Polskiego 36,
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 357 52 40
e-mail: myllek@myllek.pl
www.myllek.pl
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TETRIS Elżbieta Frankiewicz
Firma specjalizuje się w produkcji mebli tapicerowanych. Oferuje sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne 
i dużą elastyczność w doborze poszczególnych elementów, które zapewniają klientowi komfort. Ergonomia, 
estetyka i wykonawstwo to trzy kluczowe zasady, które pozwalają na długie użytkowanie mebli Tetris.

Produkty
Fotele, krzesła, pufy, hokery, sofy, wersalki, narożniki, komplety wypoczynkowe.

Klienci
Hotele i restauracje [HoReCa], sklepy meblowe, instytucje publiczne, biura, odbiorcy prywatni.

Kontakt:
Niwnica 152, 
48-303 Nysa
tel.: +48 77 451 90 66
e-mail: poczta@tetris-meble.com
www.tetris-meble.com

Vero
Firma działa od ponad 40 lat. Tworzy meble, które inspirowane są włoskim designem. Najwyższą jakość 
produktów firma osiąga stosując najlepsze materiały: naturalne skóry licowe, tkaniny wodoodporne, trwałe 
mechanizmy poprawiające wygodę użytkowania. W ofercie można znaleźć kolekcje skierowane zarówno do 
małych, jak i dużych wnętrz, o klasycznym ponadczasowym designie, jak i takie, które zachowują nowocze-
sne formy. Produkty firmy dostępne są w ponad 40 krajach na całym świecie. W Polsce ponad 100 salonów 
prezentuje ofertą firmy Vero. 

Produkty
Meble wypoczynkowe i pokojowe.

Klienci
Klienci indywidualni.

Kontakt:
ul. Oleska 35,
46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 351 09 20
e-mail: vero@vero.pl
www.vero.pl
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Firma Kategoria Adres Produkty/Usługi

Akimo Mebel Meble
skórzane

ul. Dworcowa 15, 46-300 Olesno
tel.: +48 34 359 82 72
e-mail: biuro@akimo.pl

www.akimo.pl

Sofy, zestawy wypoczynkowe, 
garderoby, meble w stylu kla-
sycznym i nowoczesnym

APB Stolarstwo 
S.C.

Stolarstwo
ul. Łukowa 17, 45-920 Opole

tel.: +48 77 469 13 42
e-mail: biuro@apbstolarstwo.com.pl

www.apbstolarstwo.com.pl

Aranżacja, projektowanie i wy-
konywanie mebli do wnętrz 
mieszkalnych, biurowych, hote-
lowych, restauracji i sklepów

Art-Mat Meble Meble
biurowe

ul. Cygana 2, 45-131 Opole
tel.: +48 77 442 80 23

e-mail: biuro@artmat.com.pl
www.artmat.com.pl

Meble do biura, sklepów o róż-
nych Specjalnościach, kuchnie, 
szafy wnękowe, zabudowy, 
urządzenia, lady, witryny i szafy 
chłodnicze, zamrażarki, regały 
piekarnicze, metalowe i maga-
zynowe, krajalnice

Badura Meble Meble 
na wymiar

ul. Wojska Polskiego 67,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 357 53 04
e-mail: badurameble@wp.pl

www.badurameble.pl

Meble gotowe i na wymiar: łóż-
ka, toaletki, szafy, szafy wnęko-
we, komody, zabudowy ścian, 
meble młodzieżowe, meble ku-
chenne

Bomar Meble Stoły, 
ławy

ul. Powstańców Śląskich 18,
46-300 Olesno

tel.: +48 34 350 55 85
e-mail: biuro@bomarmeble.pl

www.bomarmeble.pl

Stoły, ławy, ławostoły, krzesła

Centrum Meblowe 
Dobrodzień Sp. z o.o.

Salon 
meblowy

ul. Lubliniecka 34,
46-380 Dobrodzień

tel.: + 48 34 351 08 01
e-mail: agata@rust.pl

www.centrummeblowedobrodzien.pl

Prezentacja i sprzedaż mebli do 
wnętrz mieszkalnych, gotowych 
lub przygotowywanych na indy-
widualne zamówienie

DES 
Sp. z o.o. S.K.

Meble 
wypoczyn-

kowe

Myślina, ul. Opolska 40, 
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 353 71 50
e-mail: marketing@des.pl

www.des.pl

Narożniki, meble nowoczesne, 
komplety wypoczynkowe, pufy, 
fotele z podnóżkiem

Dobroteka 
Meble i Wnętrza

Salon 
meblowy

ul. Oleska 35, 46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 372 49 01

e-mail: dobroteka@dobroteka.pl
www.dobroteka.pl

Prezentacja mebli do wnętrz, go-
towych lub przygotowywanych 
na indywidualne zamówienie. 
Wyposażanie wnętrz mieszkal-
nych, biurowych i usługowych

Fabryka Pomocy 
Naukowych

Sp. z o.o.

Meble 
szkolne

ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa
tel.: +48 77 433 36 56

e-mail: sklep@fpnnysa.com.pl
www.fpnnysa.com.pl

Meble skrzyniowe, ławki, biurka, 
krzesła, meble do szatni, świetli-
cy, biblioteki i na korytarz
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Firma Kategoria Adres Produkty/Usługi

Fadome 
Sp. z o.o. Sp.K.

Meble
systemowe

ul. Strzelecka 17, 46-060 Złotniki
tel.: +48 77 459 12 00

e-mail: fadome@fadome.eu
www.fadome.eu

Meblościanki, meble systemo-
we, komody, łóżka, szafy do sy-
pialni, biurka

Flaxpol Sp. z o.o. Płyty OSB

ul. Władysława Jagiełły 21,
46-200 Kluczbork

tel.: +48 77 414 41 48
e-mail: flaxpol.plyty@flaxpol.pl

www.flaxpol.pl

Odzież robocza, serwisowa 
i specjalistyczna, płyty budowla-
ne OSB, wiórowe, ze sklejki oraz 
laminowane, akcesoria meblowe

GKI Design
Meble 

wypoczyn-
kowe

Błachów, ul. Opolska 44a
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 693 002 656
e-mail: biuro@gki-design.pl

www.gki-design.pl

Narożniki, sofy, łóżka ze skóry 
oraz tkanin

Green Office 
Solution Sp. z o.o.

Meble 
biurowe

ul. Orląt Lwowskich 17, 
46-100 Namysłów

tel.: +48 77 403 94 15
e-mail: biuro@greenos.pl

www.greenos.pl

Meble do gabinetów, meble 
biurowe, lady recepcyjne, stoły 
konferencyjne, krzesła i fotele, 
meble metalowe, wykładziny 
dywanowe

Halupczok S.C. Meble
na wymiar

ul. Poprzeczna 17a,
46-040 Krzyżowa Dolina

tel.: +48 77 465 14 76
e-mail: biuro@meble-halupczok.pl

www.meble-halupczok.pl

Meble na wymiar do wnętrz 
mieszkalnych, biurowych i usłu-
gowych

HLT Sp. z o.o. Oświetlenie 
meblowe

ul. Kolejowa 5, 
48-340 Głuchołazy

tel.: +48 77 409 25 70
e-mail: hlt@hlt.pl

www.hlt.pl

Produkty do oświetlenia kuchni, 
łazienki, salonu, sypialni, taśmy 
led, profile LED, oświetlenie biu-
ra, magazynu, oświetlenie ulicz-
ne, interaktywne lustra, systemy 
sterowania oświetleniem

Janalx
Meble

tapicerowa-
ne

ul. Otmuchowska 50,
48-300 Nysa

tel.: +48 77 433 29 40
e-mail: biuro@janalx.com.pl

Meble tapicerowane: komplety 
wypoczynkowe, sofy z funkcją 
spania, fotele, krzesła

JNP Meble Nowak Meble 
na wymiar

ul. Rzędowicka 12,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 357 52 17
e-mail: biuro@jnp-meblenowak.pl

www.jnp-meblenowak.pl

Meble stylowe i nowoczesne 
w różnych odcieniach dębu 
i buku

 Karpiński i Koza
 Manufaktura Mebli

Meble 
dla domu

ul. Wojska Polskiego 41,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 606 725 392
e-mail: biuro@meblekarpinskikoza.pl

www.meblekarpinskikoza.pl

Projektowanie wnętrz, meble 
na wymiar drewniane, drzwi 
wewnętrzne, kasetony ścienne, 
meble kuchenne, biblioteki, gar-
deroby, zabudowy, sypialnie, ga-
binety, pokoje młodzieżowe, sa-
lony, jadalnie, meble łazienkowe
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Firma Kategoria Adres Produkty/Usługi

 Kazior Meble na 
zamówienie

ul. Kolejowa 67, 46-380 Turza
tel.: +48 34 353 70 38

e-mail: kontakt@kazior.com.pl
www.kazior.com.pl

Meble komercyjne, meble na za-
mówienie, renowacja oraz prze-
róbki starych mebli

Kler S.A.
Meble

tapicerowa-
ne

ul. Piastowska 39b,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 352 91 03
e-mail: kler@kler.eu

www.kler.eu

Meble tapicerowane, fotele 
i sofy skórzane oraz wykonane 
z tkaniny, meble skrzyniowe, 
pufy, stoliki szklane i drewniane

Lissy Meble, stoły 
bilardowe

Błachów, ul. Opolska 40a,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 357 52 92
e-mail: meble@lissy.pl

www.lissy.pl

Wyposażenie salonów, jadalni, 
gabinetów, sypialni, profesjonal-
ne i turniejowe stoły bilardowe, 
ogrodowe stoły bilardowe, me-
ble do hoteli, restauracji, pubów, 
biur, instytucji, barki dla domów, 
restauracji, pokoi hotelowych

Mark-Mebel 
Sp. z o.o.

Meble
tapicerowa-

ne

ul. Grodkowska 60b,
48-300 Nysa

tel.: +48 77 433 05 83
e-mail: biuro@markmebel.pl

www.markmebel.pl

Meble tapicerowane: krzesła, 
fotele, wypoczynki, meble lite

MdM- nowoczesne 
meble

Meble 
dla domu

ul. Lubliniecka 39,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 607 503 071
e-mail: info@meblemdm.pl

www.meblemdm.pl

Meble do salonu, kuchni, garde-
roby

Mebel Machula Meble 
dla domu

Ligota Dobrodzieńska,
ul. Boczna 2, 

46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 353 65 98

e-mail: mebel@machula.pl
www.machula.pl

Meble sypialniane, kuchenne, 
stołowe i inne

Meble Adamski
Meble

tapicerowa-
ne

ul. Piastowska 32,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 795 205 362 
e-mail: meble@meble-adamski.eu

www.meble-adamski.eu

Narożniki, kanapy, fotele, zesta-
wy wypoczynkowe

Meble Badura Meble

ul. Wojska Polskiego 45,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 357 54 80
e-mail: baduraclaudius@poczta.onet.pl

www.meble-badura.pl

Meble kuchenne, łóżka, komo-
dy, szafy, toaletki, meble niety-
powe, biurka, meble do sypialni, 
meble biurowe, meble hotelowe

Meble Bryłka
Meble 

tapicerowa-
ne

ul. Lubliniecka 53,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 353 66 09
e-mail: stolarstwomeblowe@wp.pl

www.meblebrylka.pl

Zestawy wypoczynkowe kla-
syczne i nowoczesne, stoły 
i krzesła, ławy drewniane i szkla-
ne
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Meble Dworaczyk
Meble 

tapicerowa-
ne

ul. Dworcowa 5,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 353 63 90
e-mail: biuro@dworaczyk.pl

www.dworaczyk.pl

Meble do pomieszczeń domo-
wych, hoteli, restauracji, pensjo-
natów i obiektów użyteczności 
publicznej

Meble Grabiński Meble na 
wymiar

ul. Wojska Polskiego 68,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 357 55 97
e-mail: info@meblegrabinski.pl

www.meblegrabinski.org.pl

Meble do domów, mieszkań, 
biur i innych lokali użytkowych 
i handlowych

Meble Jonczyk Meble 
użytkowe

ul. Lubliniecka 47,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 357 54 66
e-mail: biuro@meblejonczyk.com

Meble z drewna i materiałów 
drewnopochodnych do wypo-
sażenia pomieszczeń obiekto-
wych, sklepów, hoteli

Meble Kaczmarczyk Meble 
dla domu

ul. Lubliniecka 35,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 357 53 09
e-mail: meblekaczmarczyk@wp.pl

www.meblekaczmarczyk.pl

Meble stylizowane z dębu i ol-
chy, komody, witryny, kreden-
sy, narożniki przeszklone, szafy 
ubraniowe, szafki RTV, zegary, 
biblioteczki, garderoby

Meble Karliczek Meble 
dla domu

Bzinica Nowa, ul. Klonowa 2,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 353 74 92
e-mail: meble@meblekarliczek.pl

www.meblekarliczek.pl

Meble do sypialni i kuchni

Meble Knop Meble 
dla domu

Ligota Dobrodzieńska,
ul. Wojska Polskiego 21,

46-380 Dobrodzień
tel.: +48 34 357 57 85

e-mail: knop@meble-knop.pl
www.meble-knop.pl

Meble do pomieszczeń domo-
wych, np: sypialnie, segmenty 
pokojowe, szafy narożniki, gar-
deroby

Meble Pielok Sypialnie

ul. Lubliniecka 30,
                 46-380 Dobrodzień 

tel.: +48 34 357 54 93
e-mail: biuro@meblepielok.pl

www.meblepielok.pl

Łóżka, szafki nocne, komody, sza-
fy, półki, regały, panczety, meble 
kuchenne i stołowe

Meble Półtorak Meble 
na wymiar

Malichów, ul. Chłopska 6,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 357 57 94
e-mail: biuro@meblepoltorak.pl

www.meblepoltorak.pl

Meble do domu, mieszkania, 
biura oraz lokalu usługowego

 Meble Pyka Sp. J. Meble

Malichów, ul. Chłopska 10,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 353 62 89
e-mail: biuro@meble-pyka.pl

www.meble-pyka.pl

Skórzane meble wypoczynkowe, 
meble pokojowe, stoły, krzesła 
oraz zegary, meble dla obiektów 
użyteczności publicznej

41



42

Firma Kategoria Adres Produkty/Usługi

Mebel Rust Meble
ul. Rolna 13, 46-375 Pludry

tel.: +48 34 353 74 85
e-mail: sekretariat@rust.pl

www.rust.pl

Meble kuchnenne, salonowe, ja-
dalnie, garderoby

Meble Skorupa Meble 
dla domu

Szemrowice, ul. Wiejska 36,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 505 455 843
e-mail: mebleskorupa@op.pl

www.mebleskorupa.pl

Meble kuchenne, sypialnie, gar-
deroby, meble pokojowe

Meblonowak Meble

ul. Opolska 127,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 357 51 28
e-mail: novelle@novelle.pl

www.novelle.pl

Meble do sypialni, jadalni, ga-
binetu, salonu, pufy, panchety, 
stoliki, konsole

Metalprodukt 
Sp. z o.o.

Meble

ul. Łączańska 3,
46-100 Namysłów

tel.: +48 77 403 77 00
e-mail: info@metalprodukt.net

www.metalprodukt.net

Meble metalowe: szafy ubra-
niowe, dla szkół, szafy na doku-
menty, regały, dodatki, meble 
tapicerowane: do gabinetów, 
kanapy, narożniki

Miler Meble Meble dla 
domu

Malichów, ul. Polna 1,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 357 53 32
e-mail: biuro@miler.com.pl

www.miler.com.pl

Meble do salonu, meble kuchen-
ne, meble na wymiar, sypialnie, 
łóżka, stoły, ławy, krzesła

 Paj-Mebel S.C. Barki

Myślina, ul. Opolska 25,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 353 72 11
e-mail: info@pajmebel.com.pl

www.pajmebel.com.pl

Barki domowe, barki do hoteli, 
restauracji, barów, barki-komo-
dy, barki obrotowe, krzesła ba-
rowe

Palmer
Meble 

tapicerowa-
ne

ul. Brynicka 15,
46-024 Łubniany

tel.: +48 77 421 50 71
e-mail: meble.palmer@interia.pl

www.meblepalmer.pl

Narożniki i sofy tapicerowane

PHUP J&H Ziemba Meble 
drewniane

ul. Zbożowa 9,
45-763 Opole

tel.: +48 77 457 45 64
e-mail: handel@ziemba.pl

www.ziemba.pl

Wyrób mebli drewnianych na 
zamówienie, sprzedaż materia-
łów i narzędzi do obróbki drew-
na

PPHU Meblobicz
Meble

tapicerowa-
ne

ul. Grodkowska 60b,
48-300 Nysa

tel.: +48 77 433 05 83
e-mail: biuro@meblobicz.pl

www.meblobicz.pl

Krzesła, fotele, wypoczynki, 
podnóżki, stołki barowe
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PPUH Rebe Sp. z o.o.

Stoiska 
targowe 

i ekspozy-
cyjne

ul. Polna 5,
46-300 Borki Wielkie
tel.: +48 34 350 30 43

e-mail: biuro@expo-rebe.eu
www.expo-rebe.eu

Stoiska targowe i ekspozycyjne

Qualichairs Sp. z o.o.
Meble

tapicerowa-
ne

Olszowa, ul. Francuska 3,
47-143 Ujazd

tel.: +48 77 462 05 73
e-mail: sales@qualichairs.pl

www.qualichairs.pl

Meble tapicerowane, dla sek-
tora HoReCa, szafy przesuwne, 
fotele metalowe, krzesła me-
talowe, łóżka, panele łóżkowe, 
stoły, meble nietypowe

Schattdecor Sp. z o.o. Folie finish

Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1,
48-340 Głuchołazy

tel.: +48 77 408 55 00
e-mail: info@schattdecor.pl

www.schattdecor.pl

Zadrukowany papier dekoracyj-
ny, folie preimpregnat (Smartfo-
il), zadrukowane wzorami drew-
no- i kamieniopodobnymi oraz 
fantazyjnymi

Stolarstwo Meblowe 
Myllek

Meble 
na wymiar

ul. Wojska Polskiego 36,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 357 52 40
e-mail: myllek@myllek.pl

www.myllek.pl

Meble na wymiar do domu i biur

TC Meble
Meble 

tapicerowa-
ne

ul. Lubliniecka 118,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 604 381 864
e-mail: biuro@tcmeble.pl

www.tcmeble.pl

Meble wypoczynkowe i pokojo-
we

Tetris 
Elżbieta Frankiewicz

Meble
wypoczyn-

kowe

Niwica 152, 48-303 Nysa
tel.: +48 77 451 90 66

e-mail: poczta@tetris-meble.com
www.tetris-meble.com

Fotele, krzesła, pufy, hokery, 
sofy, wersalki, narożniki, kom-
plety wypoczynkowe

Vero Sp. z o.o.
Meble 

wypoczyno-
we

ul. Oleska 35,
46-380 Dobrodzień

tel.: +48 34 351 09 20
e-mail: vero@vero.pl

www.vero.pl

Meble wypoczynkowe i pokojo-
we

Vista Bella
Meble

tapicerowa-
ne

Pakosławice 56, 
48-314 Pakosławice

tel.: +48 77 434 23 02
e-mail: biuro@vistabella.com.pl

www.vistabella.pl

Fotele i krzesła tapicerowane
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Opolskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera:

• oficjalny partner PAIH - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu,
• miejsce pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem w regionie,
• ma największą na Opolszczyźnie bazę terenów inwestycyjnych,
• wyszukuje tereny inwestycyjne o specyficznych parametrach,
• udziela informacji o możliwościach finansowania inwestycji,
• przygotowuje analizy otoczenia społeczno-ekonomicznego w regionie,
• udziela wsparcia w kontaktach z samorządami, właścicielami nieruchomości, dostawcami 

mediów technicznych oraz innymi inwestorami,
• organizuje wizyty na terenach inwestycyjnych,
• oferuje wsparcie po przeprowadzeniu inwestycji, prowadzi opiekę poinwestycyjną,
• oferuje systemowe wsparcie dla eksporterów,
• współpracuje z lokalnymi przedsiębiorstwami.

„Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” nr decyzji: RPOP.02.03.00-16-0003/18-00 z dnia 22.10.2018 r.Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 
Działanie 2.3 Wzmocnienie Otoczenia Biznesu 

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Opolskiego Centrum Obsługi Inwestora 
i Eksportera we wszelkich sprawach związanych z inwestowaniem na Opolszczyźnie.


