
MYSTIQUE  
Linia Mystique wykonana z litego dębu dzikiego, praw-
dopodobnie najciekawszego rodzaju drewna. Dąb to 
moc natury, dąb dziki to fantazyjny, nieprzewidywalny 
rysunek drewna, jednoznacznie określający naturalne 
pochodzenie materiału. Dzięki specjalnemu sposobowi 
nakładania koloru uzyskaliśmy jedyną i niepowtarzalną 
barwę, która powinna sprostać oczekiwaniom tych 
z Państwa, dla których kolor naturalny dębu jak również 
popularne wenge są nazbyt banalne. A jeśli do dębu 
dzikiego umiejętnie dodamy lekko przyciemnione szkło, 
a od wewnątrz delikatnie podświetlimy zarówno półki jak 
i niespotykane dotychczas na szufladach aplikacje z de-
sek ciosanych otrzymamy meble nieco awangardowe, 
a zarazem gotowe służyć Państwu w codziennym życiu 
jednocześnie to życie czyniąc piękniejszym.
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ROSA  
Dla klientów poszukujących mebli wyjątkowych stworzyliśmy kolekcje 
ROSA. Mebel z duszą, mebel inny, mebel który z daleka przykuwa 
uwagę. Rosa to unikalne spojrzenie na drewno dębowe. Ciepłe jasno-
beżowe wybarwienie, zgrabne wysokie nóżki i subtelna kwiatowa 
aplikacja tworzą ciepły klimat francuskiej Prowansji. Ponadczasowy 
styl i wyjątkowa kompozycja mebli wzbudzi podziw każdego, kto pra-
gnie podkreślić swoją indywidualność i zmienić dotychczasowy wize-
runek swojego wnętrza. Kolekcja Rosa zaskakuje urozmaiceniem 
brył, które mogą być wykorzystane niezależnie jako uzupełnienie 
wnętrza.

LOVELL  
Linia mebli Lovell być może nie wprost, ale nawiązuje do stylistyki 
z lat 50 i 60-tych ubiegłego wieku. Jest to kolekcja szczególnie dla ludzi 
gustujących w meblach w stylu skandynawskim, który obecnie cieszy 
się dużym zainteresowaniem. Zgrabne kształty, proste formy, ostre ko-
lory, delikatne krągłości a wszystko to na wysokich, smukłych nóżkach. 
Atrakcyjność kolekcji zwiększa możliwość własnego ich komponowa-
nia, dzięki dostępności frontów w 4 kolorach. Całość kolekcji dopełniają 
wyjątkowo ciekawe krzesła o obłych kształtach i na oryginalnych no-
gach.

Zastanawiasz się, dlaczego pewne wnętrza od początku wywierają na nas większe 
wrażenie niż inne? Tajemnica tkwi w perfekcyjnym wykończeniu detali i użyciu 
najwyższej jakości materiałów. Dzięki nim każde wnętrze nabiera oryginalnego 
charakteru. Każdy kawałek drewna jest dziełem natury. Dlatego każdy jest unikalny 
i niepowtarzalny. Wszytko co najpiękniejsze wokół nas zostało stworzone przez 
naturę. W firmie Meble Matkowski od prawie 40 lat przy wykorzystaniu drewna, 
jednego z darów natury, tworzymy piękne i niepowtarzalne meble.
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