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11 ha parku maszynowego
11 ha machine park

Because every summer 

has a story!

wykorzystujemy drewno  
z odpowiedzialnych źródeł
wood from responsible  
sources

cały proces produkcyjny 
prowadzimy w Polsce
the production process  
is located in Poland

100 km wykonanych spawów
100 km welds made

15 lat doświadczenia 
w obróbce materiałów
15 years of experience 
in processing materials

wykorzystujemy ekologiczne 
materiały i technologie
ecological materials  
and technologies

Oczekuj więcej...
Wierzymy, że każda chwila naszego życia jest warta 
celebrowania. Potrzebujemy przestrzeni do wypoczynku, 
chwili refleksji, wyrażania miłości oraz budowania relacji. 
Chcemy, aby nasze meble to Państwu ułatwiały. Dlatego 
stworzyliśmy je łącząc w tym zakresie doświadczenie  
Klu-meble, wieloletniego zgłębiania potrzeb klientów 
grupy premium oraz konstruktorów Wzorek Systems 
przez lata związanych z Akademią Górniczo - Hutniczą. 
Naszą misją jest tworzenie polskiego, nowoczesnego 
wzornictwa trwałych i harmonijnych mebli tworzonych  
z pasją do innowacyjnych rozwiązań.

Expect more...

We believe that every moment of our life is worth 
celebrating. We need space for rest, a moment of 
reflection, expressing love and building relationships.  
That is why we have created our furniture combining both: 
Klu-meble experience and many years of deep research 
in premium group customers needs with knowledge of 
Wzorek Systems designers for years working at the AGH 
University of Science and Technology.  Our mission is to 
create a polish, modern design of durable and harmonious 
furniture created with a passion for innovative solutions.
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Konstrukcja
Design to nie wszystko. Za naszymi projektami kryje się 
nowoczesna technologia i najwyższej jakości materiały, które 
pozwalają zapewnić, że nawet po wielu latach Państwa meble 
będą prezentowały się równie znakomicie co w dniu zakupu. 
Proponujemy trwałe i lekkie konstrukcje aluminiowe oraz włoskie, 
minimalistyczne profile stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie 
powłoką cynkową.

Construction
Design is not everything. Behind our projects lies modern technolo-
gy and the highest quality materials, so that even after many years 
your furniture will look just as great as on the day of purchase. We 
offer durable and light aluminum constructions and italian, minima-
list steel profiles protected with anti-corrosive zinc coating.

Drewno
Poprzez wystrój ogrodu chcemy pomóc Państwu wyrazić swą in-
dywidualność, dlatego do naszych mebli proponujemy naturalne 
drewno z polskich gór - jesion. Jego usłojenie jest wyraziste i niepo-
wtarzalne jak odcisk palca. Twardszy od dębu i odporny na warunki 
atmosferyczne. Zabezpieczamy go przed grzybami i wodą natural-
nymi olejami.

Wood
Through the decor of the garden we want to help you express your 
individuality, that’s why we offer natural ash wood from Polish 
mountains, whose grain is expressive and unique like a fingerprint. 
Harder than oak and resistant to weather conditions. We protect it 
with natural oils against fungi and water.
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CerdaCoat
Water

Repellent

Poduszki
Sekretem wygody naszych mebli są odporne, lekkie, sprę-
żyste i łatwe w konserwacji poduszki wielowarstwowe. 
By pomóc Państwu skomponować idealną strefę relaksu 
tworzymy je wyłącznie z najwyższej jakości gąbek. Uży-
wamy hiszpańskiego dralonu - splotu włókna akrylowego 
pokrytego teflonem. W naszej ofercie posiadamy również 
opcję  z amerykańską Sunbrellą, charakteryzującą się na 
rynku bezkonkurencyjną odpornością na zmienne warunki 
atmosferyczne.

Cushions
The secret of our comfortable furnitures are resistant, 
light, resilient cushions. To help you create perfect relaxa-
tion zone, we use only the highest quality sponges. We use 
spanish dralon - a tangle of acrylic fiber coated with teflon. 
For the most demanding clients, we recommend the ame-
rican Sunbrella with its unrivaled resistance to weather 
conditions.

Bleach  
Cleanable

Water & stain
resistant

Breathable
Comfort

Sun
protection

Mold/Mildew 
resistant

UV

UV/Fade
resistant

UV

High UV
resistant

Chlorinated-  
and salt water 

resistant

Breathable
Comfort

Mildew 
resistant
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Ambasador
Zaprojektowana z myślą o rodzinnym, czystym relaksie, ultra kom-
fortowa kolekcja doda Państwa przestrzeni wytwornej elegancji. 
Dzięki swej modułowej budowie oraz niepowtarzalnemu designowi 
mogą ją Państwo idealnie wpasować w swoje otoczenie. Projektu-
jąc kolekcję Ambasador nasi konstruktorzy i designerzy tworzyli 
wielowymiarowo, łącząc funkcjonalność z wygodą wypoczynku.

The extremely comfortable collection designed for a family and 
pure relaxation will add refined elegance to your space. Thanks to 
its modular structure and representative design, it can perfectly fit 
into your surroundings. While designing the Ambasador collection, 
our constructors and designers combined functionality with com-
fort during rest.
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Celebruj chwile Celebrate moments
Mogą Państwo cieszyć się chwilą w sposób, 
w jaki właśnie przyjdzie Państwu ochota. 
Swobodnie tworząc nowe meble, jak leżak 
zestawiony z otomany i fotela, w oparciu 
o wygodny system łączeń.

You can enjoy the moment in the way you 
want - quickly creating new furniture by 
combining elements, like a sunbed made of 
ottoman and chair, based on a precise and 
convenient system of connections.



Fotel / Armchair 
No. 77.9101
91 x 83 x 73 cm 

Moduł otwarty lewy / Open left module 
No. 77.9125
215 x 83 x 73 cm

Lodówka / Fridge
77.9157 
75 x 75 x 38 cm

Sofa lewostronna otwarta / Open left-hand sofa
No. 77.9115
228 x 83 x 73 cm

Otomana / Ottoman
No. 77.9106
75 x 75 x 38 cm

Sofa lewostronna / Left-handed sofa
No. 77.9105
223 x 83 x 73 cm

Sofa 2-osobowa / 2-seater sofa 
No. 77.9102
236 x 83 x 73 cm

Sofa prawostronna / Right-hand sofa 
No. 77.9104
223 x 83 x 73 cm 

Sofa prawostronna otwarta / Open right-hand sofa 
77.9114
228 x 83 x 73 cm

Moduł otwarty prawy / Open right module
77.9124 
215 x 83 x 73 cm

Stół/ława / Table
77.9107 
140 x 70 x 50 cm

Półka pod stół / Table shelf
77.9158

Sofa 3-osobowa / 3-seater sofa
77.9103
306 x 83 x 73 cm 

Space
Dust

White
Star

Blanco PistachoCueroPerla

Aluminiowa konstrukcja 
Aluminum construction

Poduszki
Cushions

Lead
Chiné

Mineral 
Blue Chiné

Palazzo
Silver
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Przestrzeń możliwości
Dzięki wdrożeniu szeregu innowacji osiągnęliśmy maksymalną 
ergonomię. Zastosowaliśmy dwufunkcyjny blat stolika, dzięki 
któremu podawanie przekąsek stanie się wygodniejsze. Nowo-
czesne podejście konstrukcyjne pozwala na rozbudowywanie 
kolekcji co sezon o nowe akcesoria jak lodówka, aby ulubione 
napoje mieli Państwo zawsze pod ręką. 

Space of possibilities
By implementing number of innovations, we have achie-
ved maximum ergonomics. For your convenience, we have 
designed double-sided cushions. Modern design approach 
allows you to expand the collection every season with new 
accessories such as a refrigerator, so that you always have 
your favorite drinks at hand.
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Marconi 
Oddawanie się małym przyjemnościom powinno mieć 
odpowiednią oprawę. Rozłożysty fotel Marconi zaprasza by się 
w nim rozsiąść z filiżanką espresso lub dobrą lekturą. Harmonia 
pomiędzy funkcjonalnym komfortem a nowatorskim designem 
nada unikalny charakter każdej przestrzeni.

You should indulge in small pleasures in proper setting. The 
wide armchair Marconi invites you to sit down in it with a cup 
of espresso or a good reading. The harmony between functio-
nal comfort and innovative design will add a unique character 
to any space.



Fotel / Armchair 
No. 99.001.01
83 x 80 x 70 cm

Stolik kawowy / Coffee table
No. 99.001.04
60 x 52 x 40 cm

Krzesło / Chair
No. 99.001.02
62 x 60 x 86 cm 

Jet black Space dust White star

Stalowa konstrukcja 
Steel construction

Flanelle Quadri
Grey

BlancoCueroPerlaHeritage
Pumpkin

Poduszki
Cushions
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Wyraź siebie
Wygoda, styl i indywidualizm definiują projekty z kolekcji 
Marconi. Elegancka, lekka linia i pogłębione, ergonomicznie 
wyprofilowane siedzisko oraz grube oparcie pozwolą
Państwu zatopić się w błogim zapomnieniu.

Express yourself
Projects from Marconi collection define comfort, style and 
individuality. Elegant, light line with ergonomically con-
toured seat and thick backrest will allow you to sink into 
blissful oblivion.
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Ulam
Rozsmakuj się w codzienności i ciesz się wspólnym 
posiłkiem stawiając na trwałą, bezpretensjonalnie 
piękną aluminiowo - drewnianą kolekcję. W celu 
zapewnienia maksimum wygody proponujemy do 
jej wykończenia sprężyste i przyjemne w dotyku 
poduszki. 

Enjoy the everyday life and a meal together with 
a durable, unpretentiously beautiful aluminum - 
wooden collection. For maximum comfort, we offer 
elastic and pleasant to touch finishing cushions.
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Stół / Table 
No. 99.008.01 - 160 x 80 x 74 cm
No. 99.008.08 - 180 x 90 x 74 cm
No. 99.008.09 - 200 x 100 x 74 cm

Ławka / Bench
No. 99.008.02 - 160 x 52 x 81 cm
No. 99.008.10 - 180 x 52 x 81 cm
No. 99.008.11 - 200 x 52 x 81cm

Krzesło / Chair
No. 99.008.04
52 x 50 x 80 cm

Stołek / Stool
No. 99.008.06 
42 x 40 x 42 cm

Gril / Grill
No. 99.008.07
100 x 40 x 135 cm

Lead
Chiné

Natural

Mineral 
Blue Chiné

White
Star

Medium

Blanco

Dark

CueroPerla

Palazzo
Silver

Aluminiowa konstrukcja 
Aluminum construction

Poduszki
Cushions

Drewno
Wood

Space 
Dust

Pistacho
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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce trzy unikalne kolekcje naszych 
mebli, pełnych pasji i emocji. Wierzymy, że ich użytkowa-
nie przysporzy Państwu wiele radości oraz, że staną się 
świadkami wielu niezapomnianych momentów z Państwa 
życia.

Ladies and Gentlemen,
We give you three unique collections of our furniture, full 
of passion and emotions. We believe that their use will 
bring you much joy and that they will witness many unfor-
gettable moments in your life.



Producent: 

Wzorek.Systems
tel. 603 451 256
www.wzorek.systems

Dystrybutor: 

Klu-meble
tel. 604 291 333
www.klumeble.pl


