


110   dobre wnętrze110   dobre wnętrze

EUFORMA
Warszawa, ul. Puławska 108/112  

Gdańsk, al. Grunwaldzka 481  
Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27 

 www.euforma.pl

GŁÓWNE MARKI 
Comforty, Fameg, NOTI, Paged, SITS, 
Tabanda, VANK, VZÓR, Chors, Miloni,  
TRE Product, 366 Concept,  
IKER, Phormy

showroom·euforma

PO NOWOCZESNE MEBLE, 
OŚWIETLENIE I DODATKI  

OD POLSKICH PROJEKTANTÓW 
ZAPRASZAMY DO SHOWROOMÓW 

EUFORMA W BYDGOSZCZY, 
GDAŃSKU I WARSZAWIE. 

TEKST: EWA KEMPIŃSKA

SOFA, FOTEL I STOLIK  
Z KOLEKCJI „MUSE”,  
proj. Piotr Kuchciński, Noti

Uwiedzeni  
przez polski 

design

SZAFKA „LOWBO”,  
proj. Max Kobiela, Phormy 

„WOODPLATE 
COFFEE TABLE”,  
proj. Tomek Rygalik, 
TRE Product

LAMPA 
WISZĄCA 
„AVIA”, Kaspa
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EMILIA BRUZDA  
doradca klienta  
w showroomie Euforma

Oferta Euformy jest bogata 
– klienci mogą wybierać spośród 
ogromnej liczby krzeseł, stołów, 
sof, dodatków. Istnieje możliwość 
konfiguracji kolorystycznej  
lub rozmiarowej prawie każdego 
produktu. Dzięki temu jesteśmy 
w stanie pomóc klientom 
stworzyć idealne wnętrze. Nasze 
salony poza byciem przestrzenią 
ekspozycyjną stają się też stałym 
punktem wizyt architektów 
wnętrz oraz klientów 
poszukujących inspiracji. 
Pomagamy im odnaleźć własne, 
skrojone na miarę rozwiązania. 
Przy dobrej kawie wspólnie 
wybieramy materiały, szukamy 
idealnych mebli i dodatków, 
tworzymy piękne i komfortowe 
wnętrza. 

1. FOTEL „366 METAL”, proj. Józef 
Chierowski, 366 Concept; 2. „REWIRE 
MAGAZINE RACK”, proj. Álvaro Diaz 
Hernandez, TRE Product; 3. „STOŁEK ½1/2”, 
Witamina D

polecam

KOMODA 
„UMAMI”,  
proj. Max Kobiela, 
Phormy 

Meble od polskich projektantów 
coraz bardziej zaskakują formą 
i materiałami, z których  
zostały wykonane, dlatego sta-

ją się pożądane przez rodzimych odbiorców. 
Są takie miejsca w Bydgoszczy, Warszawie  
i Gdańsku, dzięki którym możemy komplek-
sowo wyposażyć wnętrza w polski design. 
Salony Euforma to jedne z największych sta-
cjonarnych showroomów w Polsce z pełną 
ofertą mebli, oświetlenia oraz dodatków  
od ponad 50 najlepszych rodzimych marek. 
Znajdziemy tu zarówno klasyki polskiego 
designu, na przykład fotel „RM58” projektu 
Romana Modzelewskiego, jak i reprezentan-
tów współczesnego wzornictwa. – Przede 
wszystkim zależy nam, by nasze produkty 
były dobrze zaprojektowane i wykonane. 
Dodatkowo ważne jest, aby były projektowa-
ne lub produkowane w Polsce, a najlepiej 
jedno i drugie – mówi Rafał Krukowski, 
współwłaściciel Euformy. Showroomy marki 
to jednak miejsce nie tylko dla architektów, 
ale również klientów indywidualnych, którzy 
znajdą tu fachową pomoc i poradę.
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„RYBITWA”, Doki 

SOFA „SELMA”, proj. Ian Archer, SITS

FOTEL „MANTA LOUNGE”, 
proj. Piotr Kuchciński, Noti
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