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Chciałbyś odświeżyć wnętrze swojego domu, biura, firmy, 
czymś oryginalnym? Tylko jak zyskać jedyne w swoim rodzaju 
meble, ale bez “zabawy” w antyki i staromodne okazy, gdy 
wszędzie wokół widać powtarzające się wzory i modele?

Doskonale wiemy, że do tej pory żadne meble po prostu nie 
mogły sprostać Twoim oczekiwaniom. Większość ludzi lubi 
kształty, które zna, lecz co z klientami, takimi jak Ty, którzy nie 
są nastawieni na masowy produkt i chcieliby czegoś nowego 
i niekonwencjonalnego?

Wyobraź sobie, że gdy mówimy “meble są dokładnie takie, 
jakie chcesz”, to nie tylko zwykły marketingowy slogan. 
Projektujemy zgodnie z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami 
co do wymiarów i kolorów.

Od naszych mebli nie wieje nudą! Można je porównać do 
garnituru skrojonego na miarę - zaczynając od prostego, 
tradycyjnego wzornictwa, kończąc na najbardziej wyszukanych 
i awangardowych projektach.

DLACZEGO POWINIENEŚ 
WYBRAĆ FOMLY? 
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KIM
JESTEŚMY?

Jesteśmy grupą ambitnych zapaleńców, którzy kochają 
nieszablonowe rozwiązania oraz chcą nimi zachwycić lokalny 
i międzynarodowy rynek meblarski. 

Mamy w swoich szeregach doświadczonych grafików, 
projektantów, techników i marketingowców, którzy swoje 
umiejętności chcą wykorzystać do tworzenia nowatorskich 
rozwiązań i skomercjalizowania ich w niekonwencjonalny 
sposób, zarówno poprzez pokazanie samego produktu i jego 
możliwości, ale również przez wyjątkowy sposób jego 
prezentacji szerokiemu gronu.
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1. Opracowujemy koncepcję mebla/kształtu, która następnie jest 
przenoszona jako projekt graficzny w wersji cyfrowej do programu 
komputerowego.

2. Maszyna sterowana komputerowo (CNC) wycina z bloku pianki 
określony kształt według projektu.

3. Na model nanoszone są natryskowo 3 powłoki:

• podkład,

• wytrzymała, elastyczna powłoka poliuretanowa,

• lakier w wybranym kolorze z dostępnej palety.

4. Wszelkie niedoskonałości usuwane są ręcznie z modelu pianki na 
bieżąco w trakcie procesu produkcyjnego.

5. Możemy wykonać wiele różnych rozmiarów / kształtów wg 
indywidualnej wyceny.

PROCES
POWSTAWANIA
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PUFA QBIC
wymiary: 45x45x45cm 

PUFA QBIC LONG
wymiary: 135x45x45cm 

cena netto/sztuka

790 zł
cena brutto/sztuka

971,70 zł

cena netto/sztuka

1490 zł
cena brutto/sztuka

1832,70 zł

Q
B

IC
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M
O

K
O SOFA MOKO 

wymiary: 112x112x65cm (siedzisko na wys. 45cm)

NAROŻNIK MOKO
wymiary: 112x112x65cm (siedzisko na wys. 45cm)

cena netto/sztuka

2290 zł
cena brutto/sztuka

2816,70 zł

cena netto/sztuka

2190 zł
cena brutto/sztuka

2693,70 zł
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PUFA KOOSH
wymiary: 45x45x45cm 

PUFA KOOSH-X
wymiary: 135x45x45cm 

K
O

O
SH

cena netto/sztuka

1590 zł
cena brutto/sztuka

1955,70 zł

cena netto/sztuka

890 zł
cena brutto/sztuka

1094,70 zł
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PUFA 5-STARR
wymiary: 60x60x45cm 

PUFA 6-STARR
wymiary: 75x60x45cm 

ST
A

R
R

cena netto/sztuka

1790 zł
cena brutto/sztuka

2201,70 zł

cena netto/sztuka

1190 zł
cena brutto/sztuka

1463,70 zł
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FOTEL SLIDER
wymiary: 80x80x80cm

siedzisko na wys. 45cm

SOFA SLIDER
wymiary: 180x80x80

siedzisko na wys. 45cm

SL
ID

ER

cena netto/sztuka

2890 zł
cena brutto/sztuka

3554,70 zł

cena netto/sztuka

1890 zł
cena brutto/sztuka

2324,70 zł
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PUFA CROSS-X
wymiary: 80x80x45 

PUFA SNOOZZ
wymiary: 80x80x45cm 

PUFA TRIPOD
wymiary: 80x60x45cm 

TR
IP

O
D
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-X

cena netto/sztuka

2690 zł
cena brutto/sztuka

3308,70 zł

cena netto/sztuka

2590 zł
cena brutto/sztuka

3185,70 zł

cena netto/sztuka

2490 zł
cena brutto/sztuka

3062,70 zł
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Meble konceptualne to coś więcej niż tylko meble. Kryje się za nimi pomysłowy, nowoczesny charakter 
połączony z artystyczną fantazją projektantów.

Jeżeli kochasz nowoczesność i podążasz za najnowszymi trendami, to meble Fomly® wytwarzane z pianki 
poliuretanowej są rozwiązaniem dla Ciebie.
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Rozwinięta technologia produkcji dowolnych kształtów 3D pozwala nam przenosić je z wyobraźni  
i nadawać im realne formy. 

Meble FOMLY potrafią przyciągnąć wzrok, a jednocześnie są całkowicie bezpieczne dla dzieci i zwierząt.

Oryginalne, atrakcyjne, nietuzinkowe kształty i ciekawe kolory sprawią, że najmłodsi będą chcieli wracać 
do miejsc zaaranżowanych z Fomly®.
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Zaaranżuj z FOMLY®  każdą przestrzeń - od pomieszczeń użyteczności publicznej jak poczekalnia 
dentystyczna czy pasaż galerii handlowej lub przestrzeń biurowa, po przytulne wnętrza Twojego domu. 

A może Twój projektant wnętrz ma nietypowe pomysły dotyczące aranżacji? Spokojnie, nie zaskoczy nas! 
Fomly® świetnie sprawdzą się w barach, restauracjach, pracowniach czy nawet w przedszkolu lub szkole, 
ponieważ są bezpieczne, miękkie i wygodne.

Kochamy nieszablonowe rozwiązania i przełamywanie schematów. Projektujemy Fomly®, aby nadać 
nowego, unikalnego charakteru wszystkim wnętrzom, w których do tej pory nie było to możliwe.



FOMLY.PL KONCEPTUALNE MEBLE PIANKOWE

ul. Kamienna 12
31-403 Kraków

 
+48 575 800 086
+48 575 800 096

kontakt@fomly.pl

www.fomly.pl

Skontaktuj się z nami, aby poznać uniwersalność zastosowania 

naszych mebli, które pomogą w zaaranżowaniu każdego wnętrza. 

Dowiedz się więcej o możliwościach piankowych mebli Fomly!

Kontakt


