Firma UNI-MEBEL powstała w 2006 roku - początkowo funkcjonowała jako spółka dwóch osób fizycznych świadcząca kompleksowe usługi wyposażenia wnętrz.
W kolejnych latach firma dynamicznie się rozwijała, a od 2014 roku uruchomiła własną produkcję mebli. Właściciele jak i większość pracowników posiadają wieloletnie
doświadczenie zdobyte w Stoczni Szczecińskiej. Od początku funkcjonowania spółka zrealizowała przeszło 200 projektów dla klientów z Polski i z Europy: mamy na koncie
luksusowe hotele i apartamenty, wykonane w różnym standardzie i stylach.

Our history started with Uni-Mebel in 2006. Presidents and owners, Tadeusz Cichoń & Andrzej Parawa started with their visions from them own garage in Szczecin,
Poland. The company grew rapidly into a high end and well known interior design and furniture production. We have delivered a vast amount of accommodation for hotels
and apartments in compliance with customer requests.
We are represented with divisions in Poland: Szczecin-Trzebusz on West-Pomerania  and Starogard Gdański  in Pomerania area.

Inżynieria
Nasz zespół projektowy oferuje profesionalne usługi w zakresie wyposażenia
wnętrz, w planach aranżacji oraz wizualizacji. Jesteśmy wyposażeni w profesionalny software, mamy nieograniczoną wyobraźnie oraz  zaplacze techniczno
produkcyjne. Jesteśmy elastyczni i otwarci na różne wymagania, oczekiwania
naszych klientów. Działamy w środowisku 3d, pomagamy w zakresie aranżacji
wnętrz.

Engineering
Our design team offers professional services in the field of interior design, arrangement and visualization plans. We are equipped with a professional software, we
have unlimited imagination and technical production facilities. We are flexible and
open to various requirements and expectations of our clients. We operate in the 3d
environment, we help in the field of interior design.

Doradztwo
Oferujemy usługi w sferze doboru materiałów, projektowania aranzcji oraz kolorystyki. Tworzymy profesionalne książki kolorów, jesteśmy otwarci na sugestie
naszych klientów. Pragniemy tworzyć piękne wnętrza zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Consulting
Our designers helps with interior arrangment. We can prepare profesional colour
book according to expectetions and customer taste. Our company colaborate
with many companies about decorative accesories.

Fabryka mebli
Zainwestowaliśmy w nowoczesny park maszynowy, nasza nowa inwestycja to
futurystyczna wizja nowoczesnej fabryki przeniesiona  w aktualną rzeczywistość.
Dysponujemy centrami obróbczymi CNC oraz w pełni zautomatyzowaną piłą
z automatycznym magazynem sterowany cyfrowo.  Dzięki naszej własnej produkcji mebli jesteśmy w stanie sprostać  zamówieniom pod klucz, co stanowi o
naszej elastyczności oraz szerokim spektrum możliwości. Możemy poszczycić się
certyfikatem standardu zarządzania systemem jakości ISO 9001, certyfikatem
normy zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz OHSAS 18001.

Furniture Factory
We invested in a modern machine park, our new investment is a futuristic vision
of a modern factory transferred to the current reality. We have CNC machining
centers and a fully automated saw with an automated digital warehouse. Our
own production of furniture gived a change be able to meet turnkey orders,
which flexibility and a wide range of possibilities. We can be proud of the ISO
9001 quality management system standard certificate and the ISO 14001 environmental management standard certificate and OHSAS 18001.

Kadra
Pracownicy Uni-Mebel mają kluczowe znaczenie dla prowadzonych przez nas
działań. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz kwalifikacją razem tworzymy zgrany zespół stawiający czoła wszelkim wyzwaniom. Dlatego nieustannie
inwestujemy w szkolenia oraz rozwój ich kompetencji i umiejętności. Działamy
zgodnie z wymaganiami Towarzystw Klasyfikacyjnych, tworząc kompleksową
dokumentację dla każdej realizacji. Oferujemy profesjonalny nadzór nad projektami, dysponujemy liczną profesjonalną kadrą z szerokim spektrum umiejętności.

Project Menagement
Uni-Mebel employees are crucial for our activities. We can be proude of many
years of experience and qualification, together we create a harmonious team
that meets all challenges. Therefore, we constantly invest in training and development of their competences and skills. We operate in accordance with the
requirements of Classification Societies, creating comprehensive documentation
for each implementation. We offer professional supervision over projects, we
have a large professional staff with a wide range of skills.

W samym sercu Karpacza, w malowniczej scenerii u podnóża Śnieżki zlokalizowany jest Kompleks Sandra SPA. Obiekt mieści 550 komfortowych miejsc hotelowych rozmieszczonych w przestronnych pokojach i apartamentach, które wyremontowaliśmy  na przestrzeni 2017-2018r. Kompleks Sandra SPA w Karpaczu to miejsce stworzone, by każdy odnalazł równowagę i wyciszenie, a przy tym znakomicie się
bawił.
Unikatowy projekt zawierający w sobie elementy wystroju które nawiązują do  górskiego krajobrazu Karpat w jakim znajduje się SPA, nadaje tym wnętrzą niepowtarzalny styl i klimat.
Wnętrza stwarzają atmosfere wypoczynku. Przygotowując się do tego projektu dużą uwagę poświęciliśmy skrupulatnemu doborowi materiałów. Kolorystyka jest ciepła i zaczęca do relaksu. Dbałość o szczegóły wykończenia sprawia że całość tworzy spójną, estetyczną i przyjazną formę.

In the heart of Karpacz, in the picturesque scenery at the foot of the Śnieżka Montain  is located Sandra SPA Complex. The hotel has 550 comfortable hotel rooms located in spacious rooms and suites, which
we renovated over 2017-2018. The Sandra SPA complex in Karpacz is a place created for everyone to find balance and calmness, and at the same time have a great time.
A unique design that incorporates elements of decor that refer to the Carpathian Mountains landscape in which the SPA is located, gives it a unique style and atmosphere.
The interiors create an atmosphere of resting. Preparing for this project, we devoted much attention to the meticulous selection of materials. The colors are warm and starting to relax. Attention to details of
finishing makes the whole create a coherent, aesthetic and friendly form.

SPA center in the Carpathians Mountains

Sandra SPA Karpacz

Na przestrzeni kilku lat mieliśmy przyjemność tworzyć wyposażenie do wspaniałych wnętrz paryskich apartamentów i
ekskluzywnych mieszkań . Współpraca z lokalnymi projektantami
i wykonawcami oraz inwestorami zaowocowała zaufaniem dla
nas, naszej produkcji mebli oraz montażu u klienta. Jesteśmy
dumni z licznych realizacji wspaniałych kunsztownych wnętrz
cieszących licznych odbiorców.

Over the space of several years, we had the pleasure of creating
equipment for the magnificent interior of Paris apartments and
exclusive apartments. Cooperation with local designers and
contractors and investors has resulted in trust in us, our furniture
production and assembly at the client’s. We are proud of numerous implementations of wonderful, intricate interiors enjoying
numerous recipients.

Apartments in Paris

Mieliśmy przyjemność wziąć udział w remoncie II p. hotelu, tworząc bardzo niepowtarzalne piętro. Wyposażyliśmy 35 pokoi i korytarz w tym dwa główne apartamenty.
Wyjątkowy design i klimat w tych pokojach tworzy głównie oświetlenie, rozświetlone
są zabudowy meblowe jak i zabudowy przepierzeń pokoi. Stonowany, skandynawski
dobór kolorów stwarza wrażenie lekkości i oryginalności przestrzeni, równocześnie
zapewniajac komfort, bliskość SPA na tym piętrze stanowi o komforcie tego piętra.
Hotel  z 369 pokojami, oferujący bardzo szeroki wachlarz usług, położony w biznesowym i kulturalnym sercu Szczecina, zaledwie kilka minut  spacerem od  najważniejszych atrakcji miasta: Filharmonii Szczecińskiej , Zamku Książąt Pomorskich , Wałów
Chrobrego jak i najważniejszych instytucji i firm. To najlepsza lokalizacja zarówno dla
Gości odwiedzających Szczecin w celach biznesowych jak i turystycznych.  

We had the pleasure to take part in the renovation of the second floor of the
hotel, creating a very unique floor. We equipped 35 rooms and a corridor,
including two main suites. The unique design and climate in these rooms
mainly consists of lighting, furniture buildings and the development of room
dividers are illuminated. Scandinavian  colour selection creates an impression
of lightness and originality of space, while ensuring comfort, proximity to the
SPA on this floor is about the comfort of this floor.
Hotel with 369 rooms, offering a very wide range of services, located in the
business and cultural heart of Szczecin, just a few minutes walk from the
most important attractions of the city: Szczecin Philharmonic, Pomeranian
Dukes’ Castle, Wały Chrobrego as well as the most important institutions and
companies. This is the best location for guests visiting Szczecin for business
and tourist purposes.

Radisson Blu Hotel, Szczecin

Wyjątkowe połączenie nowoczesnego wystroju, kojącego spokoju otaczającego Parku Kasprowicza i bliskości biznesowego centrum miasta.
Zostaliśmy zaproszeni do  wyposażenia orac prac projektowych niezwykłego hotelu o historii sięgającej do przedwojnia. To idealne miejsce dla każdego, kto ceni wysoki standard obsługi, luksus i spokój.
Butikowy hotel zachwyci Cię niebanalnym wystrojem i doskonale  dobranymi detalami.
W Grand Park Hotel znajduje się 26 wyjątkowych pokoi i 2 przestronne apartamenty z pokojami kąpielowymi, urządzonych subtelnie i elegancko, z użyciem najwyższej jakości materiałów i ogromną
dbałością o szczegóły. Jasne i ciche wnętrza z widokiem na zieleń, przyjemne w dotyku tkaniny i wygodne łóżka, zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających Gości.

A unique combination of modern design, soothing calm surrounding the Kasprowicz Park and the proximity of the business center of the city.
We were invited to furniture project work of an extraordinary hotel with a history dating back to the pre-war period. It’s the perfect place for anyone who values a high standard of service, luxury and peace.
The boutique hotel will delight you with its original design and perfectly matched details.
The Grand Park Hotel has 26 exceptional rooms and 2 spacious suites with bath rooms, decorated subtly and elegantly, using the highest quality materials and great attention to detail. Bright and quiet interior with a view of greenery, pleasant fabrics and comfortable beds, meet the needs of even the most demanding guests.

Grand Park Hotel Rusałka Szczecin
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