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Euforma to najlepszy polski design dostępny w jednym miejscu. 
Inspirujemy, prezentujemy, doradzamy oraz organizujemy kompletne 
rozwiązania tym, którzy szukają oryginalnego i funkcjonalnego 
wyposażenia dla swoich inwestycji. Pomagamy firmom, hotelom, 
restauracjom, biurom, przestrzeniom użyteczności publicznej stworzyć 
miejsca o niepowtarzalnym stylu. Bazujemy na wyróżniającym 
się polskim wzornictwie. Współpracujemy z najlepszymi polskimi 
producentami i rzemieślnikami – sprawdziliśmy ich i  zaufaliśmy. 
Zapraszamy do naszych salonów w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach 
i Warszawie oraz do kontaktu pod adresem biznes@euforma.pl.

Paulina Nierebińska
Zespół wsparcia sprzedaży

www.euforma.pl



Wnętrza made 
in Poland



Bydgoska restauracja Śródmieście mieści 

się w reprezentacyjnym budynku miasta, 

przy Placu Wolności. Wnętrze restauracji 

cechuje loftowy styl, a głównym materiałem 

są cegły, drewno oraz stal. W takiej przestrzeni 

świetnie odnalazły się stoły, krzesła i hokery 

z naszej oferty. Dodatkowo, przy ścisłej 

współpracy z firmą Loft Decora, wnętrze zostało 

wzbogacone o niestandardowe zabudowy 

barów, regały na wina oraz stoły.

Mogliśmy wziąć udział w tworzeniu  pięknego 

i  niepowtarzalnego wnętrza. 

Jakość produktów, komplementarność oferty 

i nasze zaangażowanie pomogły Inwestorowi 

wykreować miejsce, w którym chętnie się bywa. 
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1.     Lubi
 krzesło
 Paged Collection

2.     Cross 80SQ
 stół restauracyjny
 Loft Decora

Restauracja
Śródmieście

ul. Gdańska / Plac Wolności, 

Bydgoszcz

Projekt: In Loft 

Zdjęcia: Marta Pawłowska 
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3.     A-0043
 krzesło
 Paged Collection

4.     H-0043
 hoker
 Paged Collection



Restauracja
White One
Warszawska restauracja White One powstała 

w bliskim sąsiedztwie Placu Konstytucji, 

jednego z bardziej popularnych miejsc 

w stolicy. Inspiracją do projektu wnętrza 

był pomysł białej karty, gdzie szef kuchni 

proponuje swoim gościom kulinarną 

niespodziankę.

Pracownia projektowa The Space 

odzwierciedliła w restauracyjnym projekcie 

wnętrza filozofię Inwestora: mniej, znaczy 

więcej. Meble z naszej oferty wpisały się 

w to założenie, ich prostota, świetny design 

oraz  jakość przekonały Klienta. Dodatkowo 

krótki termin realizacji i  wsparcie logistyczne 

pozwoliły na otwarcie restauracji w założonym 

czasie. Dziś restauracja cieszy się ogromną 

popularnością i zachwytem gości.

ul. Koszykowa 47

Warszawa

Projekt: The Space

Zdjęcia: Yassen Hristov
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1.     Polo
 krzesło
 Comforty

Dzięki dostępnej szerokiej gamie 

materiałów obiciowych krzesło łatwo 

można dostosować do konkretnej 

aranżacji.

Wyjątkowy komfort użytkowania mebla 

zapewniają miękkie podłokietniki. 

Elegancki, stylowy kształt podkreślony 

został smukłymi, drewnianymi nogami. 

Krzesło doskonale sprawdzi się zarówno 

w jadalni, jak i salonie czy sypialni.



1.     A-1411
 krzesło
 Fameg

2.     Cross 80SQ
 stół restauracyjny
 Loft Decora

3.     A-1412
 krzesło
 Fameg

Restauracja
La Vita
LA VITA to włoska restauracja znajdująca 

się w Kołobrzegu.  Jest miejscem rodzinnych 

spotkań, imprez z przyjaciółmi, a także 

uroczystości oraz przyjęć. Właściciele posiadają 

doświadczenie w branży gastronomicznej, 

dbają o wysoki poziom wrażeń smakowych, jak 

również estetycznych. 

Początkowo Euforma została zaproszona 

do współpracy w zakresie dostarczenia stołów 

do części jadalnianych restauracji.  Jednak 

zrozumienie potrzeb Inwestorów, dbałość 

o relację oraz kreatywne podejście 

zaowocowały pełnowymiarową współpracą 

– do stołów dołączyły krzesła, hokery i fotele 

z naszej oferty.  

Opinie oraz referencje otrzymane po realizacji 

są dla nas wyjątkowym uznaniem ze strony 

Właścicieli.
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ul. Reymonta 3

Kołobrzeg

Projekt: Spaark 

Zdjęcia: Marta Pawłowska 
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4.     B-1404
 krzesło
 Fameg



1

Teatr
Szekspirowski
LA VITA to włoska restauracja znajdująca 

się w Kołobrzegu.  Jest miejscem rodzinnych 

spotkań, imprez z przyjaciółmi, a także 

uroczystości oraz przyjęć. Właściciele posiadają 

doświadczenie w branży gastronomicznej, 

dbają o wysoki poziom wrażeń smakowych, jak 

również estetycznych. 

Początkowo Euforma została zaproszona 

do współpracy w zakresie dostarczenia stołów 

do części jadalnianych restauracji.  Jednak 

zrozumienie potrzeb Inwestorów, dbałość 

o relację oraz kreatywne podejście 

zaowocowały pełnowymiarową współpracą 

– do stołów dołączyły krzesła, hokery i fotele 

z naszej oferty.  

Opinie oraz referencje otrzymane po realizacji 

są dla nas wyjątkowym uznaniem ze strony 

Właścicieli.

1.     BST-1319
 hoker
 Fameg

ul. Wojciecha Bogusławskiego 1

Gdańsk

Projekt: Marta Koniczuk

Zdjęcia: Fotomohito
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2.     Mula
 fotel
 Noti

4.     Ohio
 sofa 
 Sits

3.     Xylo
 stolik
 Comforty
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1.     Mishell
 fotel
 Noti

2.     BST-0336
 hoker
 Fameg

Hotel
Metropolo
METROPOLO BY GOLDEN TULIP jest hotelem 

****  w Krakowie. Na gości czeka  220 pokoi 

zaprojektowanych w stylu chińskiego art deco, 

a także powierzchnia konferencyjna oraz 

SPA. Autorem wnętrz jest biuro projektowe 

Tremend.

Do naszych zadań należało kompleksowe

wyposażenie mebli ruchomych do wszystkich

pokoi oraz apartamentów. Na życzenie 

Inwestora dostarczyliśmy również meble 

do restauracji i części wspólnych. 

Nasz Klient skorzystał z szerokiej oferty 

Euformy,  doceniając najwyższą jakość 

produktów  i dbałość o detale. Szczególną 

wartością zauważoną przez Inwestorów była 

terminowość, rzetelność oraz 

doświadczenie logistyczne.

ul.Orzechowa 11

Kraków

Projekt: Tremend

Zdjęcia: Tom Kurek 
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3.     B-1524l
 krzesło
 Fameg

4.     BST-1412
 stołek barowy
 Fameg



5

7

6

5.     A-0336
 krzesło
 Fameg

6.     A-1412 
 krzesło
 Fameg

7.     Cheri
 krzesło
 Iker
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7N Poland
Inwestorem realizacji jest  7N, duńska firma 

konsultingowa z branży IT, która w budowaniu 

swojej marki skupia się przede wszystkim na 

ludziach i długofalowych relacjach. Z tego 

powodu biura 7N są zaprojektowane z myślą 

o jak największym komforcie pracowników oraz 

Klientów firmy. 

Euforma miała możliwość uczestniczenia 

w procesie wyposażania oddziałów naszego 

Klienta w Warszawie oraz w Gdańsku. 

Inwestorom zależało na kompleksowym 

wsparciu: profesjonalnym doradztwie w 

zakresie wyposażenia, obsługi logistycznej 

oraz perspektywie współpracy przy kolejnych 

inwestycjach.

Otwartość na potrzeby, zaangażowanie 

oraz dyspozycyjność – to dlatego jesteśmy 

partnerem 7N od ponad 2 lat.

1.     Bontri
 stolik
 Swallow’s Tail Furniture

2.     Olin
 krzesło
 Marbet Style

ul. Puławska 108

Warszawa

ul. Grunwaldzka 472C

Gdańsk
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3.     Prop
 krzesło
 Paged Collection

4.     Jadalniany 
 stół
 Trebord
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5.     Fum
 fotel
 Paged Collection

6.     Agda
 Sofa
 Sits

7.     Bontri 
 stolik
 Swallow’s Tail Furniture



Projekt: JMP Service

Zdjęcia: Fotomohito

8.     Mishell
 fotel i stolik
 Noti
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CH Forum
Gdańsk
Forum to największa inwestycja handlowo-

rozrywkowa znajdująca się w centralnym 

punkcie Gdańska. Powstała na terenie 

historycznie związanym z gdańskim handlem, 

a od maja 2018 kontynuuje tę tradycję. 

W przestrzeni galerii znajduje się ponad 

200 sklepów i punktów usługowych, 

około 30 kawiarni, barów i restauracji oraz 

dwupoziomowe kino z 9 salami. 

1

1.     LOF A-4230
 krzesło
 Paged

Euforma miała przyjemność wziąć udział w 

budowaniu przestrzeni foodcourt i seatting 

galerii.  Strefa foodcourt znajduje się na 

drugim piętrze Forum. Właśnie tam,  

w części wspólnej, znajdują się krzesła 

i hokery  Euformowych producentów i 

projektantów. Natomiast na poziomach -1, 

0 oraz +1 można się rozgościć w strefach 

seattingowych na  komfortowych pufach i 

fotelach, również z naszej oferty. 

Targ Sienny 7

Gdańsk

Architekt wnętrz - Katarzyna Cerazy 

Architekt: Ewa Stefanowska-Koska 

Zdjęcia: Katarzyna Cerazy 
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2.     BST-1609/75
 stołek
 Fameg

3.     A-5910 
 krzesło
 Fameg
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4.     Bouli
 sofa
 Noti

5.     Point
 pufa
 Bejot

6.     Pniak 
 naturalny
 Malafor
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7.     Mishel XL
 fotel
 Noti
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Zapraszamy do naszych salonów 
oraz na www.euforma.pl

Kontakt:

biznes@euforma.pl
+48 508 766 875


