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   Od ponad trzydziestu lat nasz Salon Meblowy w Cierpicach koło
Torunia współpracuje z architektami wnętrz, aranżerami, projektantami.
Długoletnie doświadczenie w branży wnętrzarskiej połączone z pasją
stwarza pole do ciekawej współpracy. Wybór naszych produktów to idealne
dopełnienie każdej aranżacji, dlatego też zapraszamy wszystkich do
współpracy. Zawsze  Służymy pomocą w doborze oferty przy wycenach

   
   Podnosisz swoje uznanie na rynku, oferując swoim Klientom wysokiej

   Służymy kompleksową ofertą w zakresie realizacji mebli, dzięki czemu
zaprojektowane przez Ciebie wnętrza osiągną spójność oraz harmonię.

   Oferując doskonale wzornictwo, jakość na najwyższym poziomie oraz
sprawną obsługę pozwalamy Tobie i Twoim Klientom urzeczywistnić
unikalne i nietuzinkowe projekty, a przede wszystkim zaprezentować

Salon Meblowy Bax-Pol

   Najnowsze trendy inspirują nas do tego, by wciąż się doskonalić oraz
podążać za nowościami. Nasza wieloletnia obecność na rynku związana
jest z profesjonalizmem, rzetelnością oraz pełnym zaufaniem. Udostępniamy
również bryły 3d. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy na zasadach

                                                      

   
   W poniższym katalogu przedstawiamy Państwu fabryki, które posiadamy
w naszej ofercie. Wszystkie szczegóły możemy przekazać podczas rozmowy
telefonicznej lub podczas spotkania indywidualnego w naszym salonie.

                                                                 

prowizyjnych.

i projektach.

jakości meble.

twórczy potencjał.

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA ARCHITEKTÓW,
DEKORATORÓW I STYLISTÓW WNĘTRZ.

DECYDUJĄC SIĘ NA NASZĄ FIRMĘ, WYBIERASZ WŁAŚCIWIE PONIEWAŻ:

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
- Z NAMI STWORZYSZ WYJĄTKOWE WNĘTRZA

Radosław Bartoszewicz
Dyrektor

mob: 602 308 000
e-mail: r.bartoszewicz@baxpol.pl



Pod potocznie określaną nazwą "MEBLE AMERYKAŃSKIE", kryje się wiele stylów aktualnie
najbardziej popularnych w ekskluzywnych pomieszczeniach  które na co dzień możemy
obserwować oglądając filmy amerykańskie.  Oferujemy komplety wypoczynkowe, meble
do salonu, meble do jadalni, meble do sypialni, meble biurowe i gabinetowe, szeroka gama
dodatków do mieszkań takich jak : lampki,komody,obrazy, dekoracje ścienne, lustra i wiele innych.
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SYPIALNIE  JADALNIE  WYPOCZYNKII I
MEBLE BIUROWE  STOLIKI  LAMPY I I

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ PÓŁNOCNĄ

https://baxpol.pl/category/meble-amerykanskie-1046



Misją firmy jest tworzyć meble estetyczne, będące ozdobą każdego wnętrza oraz trwałe
i wygodne, zapewniające komfort użytkowania na wiele lat. Dążenia do zaspokojenia wartości
estetycznych wyrażone są w ciekawym i różnorodnym design'ie form mebli, natomiast użycie
dobrej jakości komponentów oraz dbałość o detal, wspierają i umacniają te dążenia. Trwałość
i wygoda również pośrednio wynikają z pieczołowicie dobranych materiałów, lecz są także
owocem minionych lat doświadczeń oraz tych, które firma zamierza zdobyć w przyszłości.

KANAPY | FOTELE  NAROŻNIKI|
SOFY  PUFY|
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Fabryka Mebli Taranko powstała z miłości do rzemiosła i naturalnego piękna drewna. Od lat
w ich pracowniach powstają meble stylowe i nowoczesne, zaprojektowane tak, by tworzyć
wyjątkowe wnętrza domów swoich właścicieli. Skrupulatnie dobrane detale i precyzyjność
ich wykonania, tworzą niepowtarzalny charakter każdej z ich kolekcji mebli. Do ich powstania
wykorzystują starannie dobrane drewno oraz okleiny naturalne, których piękno uwidocznione
zostaje pod warstwami odpowiednio dobranych barw bejc i lakierów.
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MEBLE DO SALONU  GABINETY  I
JADALNIE  SYPIALNIE  GARDEROBYI I

MEBLE TAPICEROWANE   
 

https://baxpol.pl/category/taranko-meble



Natuzzi Editions to włoskie przedsiębiorstwo, które głównie specjalizuje się w produkcji artykułów
do wyposażenia wnętrz. To także światowy lider w produkcji sof wykonanych ze skóry
naturalnej.  Firmę wyróżnia oryginalny, włoski design oraz urozmaicona stylistyka. Misją Natuzzi
Editions jest stworzenie unikalnych mebli, które sprostają oczekiwaniom klienta. 

KANAPY  FOTELE NAROŻNIKI| |  
SOFY STOLIKI  PUFY | |
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Marka Etap Sofa należy do międzynarodowej Grupy IMS, lidera w branży meblarskiej na rynkach
europejskich. Grupa IMS projektuje i produkuje meble tapicerowane i drewniane w prawie wszystkich
segmentach rynku meblarskiego. Tworzymy piękne, nowoczesne meble, które będą towarzyszyć Ci
każdego dnia. Sofy wyposażone są w praktyczne funkcje, które ułatwią codzienne użytkowanie mebli.

KANAPY  FOTELE  NAROŻNIKI| |
SOFY  PUFY|
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Meble do salonu, jadalni, sypialni i gabinetu. Wykonane z litego drewna z udziałem elementów
wykończonych naturalną okleiną, lakierowane przyjaznymi dla środowiska i użytkownika
lakierami wodnymi od lat cieszą się uznaniem klientów, uzyskując również ważne na rynku
meblarskim wyróżnienia i nagrody. Modne zestawienia kolorystyczne oraz atrakcyjne
połączenia materiałowe sprawiają, iż nasze meble są wygodne i eleganckie.

MEBLE DO SALONU  GABINETY  I
JADALNIE  SYPIALNIE   I
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Vero to istniejąca od ponad 40 lat firma, czerpiąca inspirację w projektowaniu swoich mebli
prosto z Włoch. Meble Vero charakteryzują się znakomitą jakością. Do ich produkcji używane są
wyłącznie wysokiej klasy materiały. Misją firmy jest tworzenie mebli zapewniających klientom
komfort. Firma stawia przede wszystkim na tworzenie tapicerowanych mebli wypoczynkowych.
Modele Vero to połączenie harmonii, oraz doskonałego, nowoczesnego designu. 

KANAPY  FOTELE  NAROŻNIKI| |
SOFY  PUFY|
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Lissy to firma, która posiada ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji mebli oraz stołów
bilardowych.  Działają jako producent umeblowania do domów, mieszkań, hoteli, biur, restauracji.
Obsługują klientów z całej Polski, a także z innych krajów. Oprócz tego są znani jako producent
mebli nietypowych, takich jak stoły bilardowe będące jednocześnie stołami do jadalni. Wszystkie
oferowane przez nich produkty spełniają rygorystyczne normy dotyczące jakości, estetyki
i trwałości. Posiadają szeroką ofertą, a także wykonują elementy umeblowania na zamówienie.

MEBLE DO SALONU  JADALNIEI
STOŁY BILARDOWE
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BYDGOSKIE MEBLE zapewniają przede wszystkim wygodne życie. To doskonała odpowiedź
na aktualne trendy wnętrzarskie. W każdym przypadku wprowadzają do pomieszczenia szyk,
elegancję i porządną dawkę dobrego stylu. Fotele, sofy, narożniki, pufy, stoliki kawowe
- udostępniamy wszystko do siedzenia, leżenia, opierania, odpoczywania. Zastosowane
wzornictwo zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. 

KANAPY  FOTELE  NAROŻNIKI| |
SOFY  STOLIKI  PUFY| |
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New Elegance to linia doskonałej jakości mebli do sypialni, salonu, przedpokoju. Wyroby
produkowane w ich firmie zdobyły uznanie m. in. w Danii, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii,
Niemczech, Holandii, Rosji, Kazachstanie, Chorwacji, Czechach, krajach Bliskiego Wschodu
oraz w USA. Ich specjalnością są doskonałej jakości łóżka do sypialni - nowoczesne i klasyczne
zestawy sypialniane oraz łóżka tapicerowane. Nowatorski system Mini Maxi pozwala idealnie
dopasować rozmiar wezgłowia do preferencji użytkownika i wielkości pomieszczenia.

ŁÓŻKA TAPICEROWANE  SYPIALNIEI
ŁÓŻKA KONTYNENTALNE

MEBLE TAPICEROWANE
MATERACE  STELAŻEI

MEBLE POKOJOWE
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Produkty POLIPOL są wytwarzane ręcznie z zachowaniem rzemieślniczych tradycji. Każdy
mebel tapicerowany ma swoją indywidualną historię. Od pierwszego szkicu po ostatni szew,
wszystkie detale są projektowane, opracowywane i optymalizowane w dolnosaksońskim
Diepenau. Pracują tak długo, aż mebel nie osiągnie swojej idealnej postaci. To właśnie dzięki
temu ich meble są nie tylko trwałe, ale również pięknie wykończone, a przy tym pod każdym
względem funkcjonalne. 

KANAPY  FOTELE  NAROŻNIKI| |
SOFY  PUFY|
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Alf Italia to włoska firma meblarska, która z powodzeniem łączy tradycyjny włoski styl
z nowoczesnym wydaniem. Dzięki temu meble są funkcjonalne i doskonale pasują do każdego
wnętrza. Misją firmy jest tworzenie prostych, a zarazem innowacyjnych zestawów, które
świetnie wpasują się w różnorodnie urządzone pomieszczenia. 

MEBLE DO SALONU
JADALNIE  SYPIALNIEI
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Firma GKI Design oferuje znakomitej jakości meble tapicerowane. Bogaty wybór mebli i ich
wysoka funkcjonalność to gwarancja, że znajdą Państwo elementy idealnie dopasowane do
potrzeb wszystkich domowników. Polecane zestawy wypoczynkowe stanowią doskonałe
rozwiązanie dla osób ceniących klasę i komfort użytkowania na najwyższym poziomie. Sofy
wyposażone są w wygodne oparcia idealnie dopasowane do kształtu pleców, dzięki czemu
kręgosłup i mięśnie mają możliwość doskonałego odpoczynku.

KANAPY  FOTELE  NAROŻNIKI| |
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Sembella to producent materacy z 20-letnim stażem. Misją firmy jest tworzenie wysokojakościowych
produktów,zapewniający zdrowy, spokojny sen. W ofercie Sembella oprócz materacy znaleźć można
także łóżka kontynentalne, hotelowe oraz inne akcesoria przydatne podczas snu. Zdobyte
doświadczenie Sembella sprawia, że firma cały czas się rozwija i udoskonala swoje produkty.

ŁÓŻKA HOTELOWE
MATERACE  STELAŻEI  
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Włoskie materace piankowe do spania Magniflex to synonim zdrowego snu i najwyższego
komfortu. Ich materace piankowe, materace termoelastyczne, materace ortopedyczne,
poduszki zdrowotne ortopedyczne z pianki produkowane są wyłącznie we Włoszech.
Podstawą ich działań są własne badania i współpraca z ekspertami medycznymi. Jakość
materacy i poduszek wytwarzanych z opatentowanych materiałów poparta jest
światowymi certyfikatami i świadectwami jakości oraz funkcji prozdrowotnych,
d z i ę k i  c z e m u  fi r m a o f e r u j e  p r z e d ł u ż o n ą  g w a r a n c j ę  d o  1 2  l a t .

MATERACE STELAŻE  PODUSZKII I
AKCESORIA ORTOPEDYCZNE
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Oferują meble, które cechuje styl, design i funkcjonalność. Wnętrza z charakterem są odbiciem
osobowości mieszkańców. Uważnie słuchają klientów, rozmawiają z projektantami, poznają
nowe style i dzięki temu mogą zaproponować Państwu rzeczy piękne. Atrakcyjne i nowoczesne,
dobrze zaprojektowane wzory zawsze na czasie, zgodne z aktualnymi trendami urządzania
pięknych współczesnych wnętrz. Modne i jednocześnie ponadczasowe.

MEBLE DO SALONU JADALNIEI 
SYPIALNIE  PRZEDPOKOJEI
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Euro Home oferuje szeroka gamę mebli typu glamour, o najróżniejszych kształtach i barwach. 
Meble z powierzchniami lustrzanymi - złote, srebrne, czarne. Przepiękne lustra, poczynając
od stylizacji barokowej do prostych i minimalistycznych. Firma proponuje ozdobne figurki
wolnostojące, które dodadzą uroku każdemu  wnętrzu, wprowadzając  szczegóły stwarzające
niepowtarzalny nastrój - donice, zegary, figurki zwierząt, tacki, ramki i lampy.

MEBLE GLAMOUR  LUSTRAI
OBRAZY  DEKORACJEI
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Noème w języku starogreckim oznacza „myśl”. Tworząc kolekcję Noème firmie przyświecał  cel
stworzenia mebli tapicerowanych zaprojektowanych w sposób nowoczesny oraz
cechujących się unikalnym designem i niepowtarzalnym komfortem. Kolekcję tworzą sofy,
narożniki, meble modułowem.in. z funkcją relaksu oraz ruchomymi oparciami zapewniającymi
wyjątkowy komfort. Kilkadziesiąt rodzajów tkanin oraz kilkaset ich kolorów zapewni możliwość
dopasowania kolorystycznego do każdego wnętrza. 

KANAPY  FOTELE  NAROŻNIKI | |
SOFY  PUFY|
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Z radością i satysfakcją oferujemy Państwu kolekcję Emmohl, która jest efektem połączenia pasji
i wieloletniego doświadczenia w kreowaniu mebli tapicerowanych. Jest to marka dedykowana
dla osób poszukujących unikalnych rozwiązań wzorniczych podążających za zmieniającymi się
trendami oraz oczekiwaniami, spełniających rygorystyczne standardy jakości i komfortu. Jesteśmy
przekonani, że ich rozwiązania będą ważnym elementem przy realizacji wyjątkowych koncepcji
prestiżowych wnętrz. 

KANAPY  FOTELE  NAROŻNIKI| |
SOFY  PUFY|
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Paged to firma produkująca ponadczasowe i luksusowe meble o ciekawym, nie nachalnym
designie. Tworzy idealne meble zarówno do domów, jak i biur, restauracji, kawiarni czy przestrzeni
publicznych. To jeden z wiodących producentów mebli w Europie. Paged stawia na przemyślane
projekty, łączące starannie wyselekcjonowany surowiec z ergonomią i komfortem użytkowania.
To jeden z nielicznych na świecie producentów mebli giętych. 

MEBLE DO SALONU DO BIURAI 
DLA GASTRONOMII

DO OGRODU
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Halex jest producentem stołów, krzeseł i ław. Firma z 30 letnim doświadczeniem w branży
meblarskiej pozostaje wierna tradycyjnym metodom rzemiosła. Dlatego w ofercie Halex można
znaleźć zarówno tradycyjne jak i nowoczesne kolekcje. Szeroka gama produktów, które mają
zastosowanie w kuchni, jadalni, czy salonie, czyni  firmę godną zainteresowania.

STOŁY  KRZESŁA  HOKERYI I
FOTELE  ŁAWYI
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Solidwood to naturalne meble, wykonywane w całości z litego drewna bukowego i dębowego.
Ta pochodząca z Polski marka, kieruje się zasadą, że siła tkwi w prostocie. Dlatego stawia na
naturalne materiały, gwarantujące meblom Solidwood wytrzymałość i ponadczasowość. 

MEBLE DĘBOWE  DO SALONU I
JADALNI  SYPIALNII
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Oferowane przez firmę meble biurowe, jak i wszystkie inne produkty cechują się nie tylko wspaniałym
designem, nowoczesną stylistyką i estetyką wykonania, a także niezwykłą trwałością
i ponadczasowością. Ogromną wagę przywiązują do wielofunkcyjności i ergonomiczności. Ich meble
doskonale spisują  s ię  zarówno we wnętrzach nowoczesnych,  jak  i  k lasycznych. 

FOTELE GABINETOWE BIUROWE
ERGONOMICZNE  BIURKA I

SZAFKI  REGAŁYI
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Verikon specjalizuje się w produkcji foteli wypoczynkowych i produkuje je od podstaw, również
samą piankę poliuretanową. Ich polityką jest, aby cała produkcja odbywała się na miejscu,
począwszy od pianki, szycia tapicerki, cięcia skór, czy produkcji komponentów metalowych.
Daje to duży wpływ na terminowość dostaw, kontrolę jakości od samego początku, oraz
bezpieczeństwo łańcucha dostaw które w obecnych czasach stało się kluczowe dla wielu odbiorców.
 

FOTELE WYPOCZYNKOWE
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Desiq to rodzinna firma z 40 letnim doświadczeniem stolarskim oraz ogromną pasją do
tworzenia inspirujących produktów  wyłącznie z drewna litego - to komody, łóżka oraz szafki
nocne z drewna orzechowego, jesionowego, dębowego oraz olchowego i czereśniowego.
Drewno lite jest plastyczne, mocne i każdy jego element jest niepowtarzalny, co zapewnia
unikatowość i pewność, że taki wzór nie znajduje się w żadnym innym domu na świecie.

 

ŁÓŻKA  KOMODY  KONSOLEI  I
STOLIKI NOCNE
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