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MEBLE EKSKLUZY WNE

Klasyczne meble – pasja i miłość

Z tej pasji i miłości do mebli klasycznych zrodził 

się pomysł na założenie firmy „Szultka Furniture”, 

gdzie piękno z minionych epok powraca, aby zaist-

nieć ponownie w naszych domach, rezydencjach, 

dworach i pałacach. Wszystkie meble od „Szultka 

Furniture” to staranne wykonanie i czyste piękno, 

które wypływa z zaangażowania, jakie wkłada w ich 

powstanie założyciel firmy – Pan Stanisław Szultka. 

Piękno mebli w klasycznym europejskim stylu jest 

jednak tylko wtedy nieprzemijające, kiedy jest pie-

lęgnowane i rozwijane. Piękno potrzebuje miłości, 

aby się ogrzać w jego cieple. Meble od „Szultka 

Furniture” otoczone są miłością w każdej fazie two-

rzenia i kochane przez naszych klientów.

 

Ekskluzywne meble – prestiż, piękno oraz luksus

Doskonałe proporcje, pełne wdzięku kształty, 

delikatne akcenty dekoracyjne to niepowtarzalny 

styl ekskluzywnych mebli od „Szultka Furniture”. 

Szlachetne drewno, intarsje, inkrustacje, liście nenu-

farów zdobiące meble ekskluzywne w stylu „Króla 

Słońca” łączą się ze szlachetnymi tkaninami – żakar-

dami, jedwabiem i aksamitami wyprodukowanymi 

przez znane fabryki tkactwa tworząc meble, które są 

prawdziwymi dziełami sztuki i zdolne są rozbłysnąć 

w naszym domu, rezydencji, dworze czy pałacu. 

Kreatywność naszych projektantów i perfekcja 

wykonania tych mebli doceniona została przez wielu 

prestiżowych klientów na całym świecie takich jak 

ambasady, luksusowe hotele, prywatne rezydencje, 

dwory i pałace.

 

Stylizowane meble w europejskim stylu

Prestiż, piękno i styl to motto przewodnie firmy 

„Szultka Furniture”. Dla realizacji tego motta jesteśmy 

gotowi wykonać każdą ciężką pracę, aby powstała 

następna kolekcja mebli, mogąca dać naszym klien-

tom jeszcze więcej piękna i stylu. Wszystkie meble 

stylizowane z oferty firmy „Szultka Furniture” to 

nowe produkty wyprodukowane na bazie klasycz-

nych europejskich odpowiedników. Dzięki zastoso-

waniu wysoko zaawansowanych metod produkcji 

możesz cieszyć się klasycznym pięknem, najwyższą 

jakością wykonania oraz świeżością mebli. Każdy 

mebel jest projektowany przez najwyższej klasy 

projektantów oraz konsultowany z opinią ekspertów 

w dziedzinie projektowania wnętrz.
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