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HM MANUFAKTURA

Specjalizujemy się w produkcji mebli tapicerowanych przeznaczonych dla wymagających Klientów.  

Meble wytwarzamy tradycyjnymi metodami rzemieślniczymi - stolarskimi i tapicerskimi.

W swojej ofercie posiadamy kilkadziesiąt wzorów mebli zaprojektowanych z niebywałą starannością  

i zaspokajających najbardziej wyrafinowane gusta. Realizujemy zlecenia dla hoteli i restauracji na meble 

nietypowe wg indywidualnych projektów.

W produkcji stosujemy skóry i tkaniny pochodzące od najlepszych włoskich dostawców. Komponenty 

użyte do produkcji mebli to wysokiej jakości sklejka, drewno dębowe i bukowe, wysokoodbojne pianki  

i stal nierdzewna. Wzory mebli opracowujemy przy współpracy z najlepszymi projektantami z branży. 

Zajmujemy się także wdrażaniem do produkcji oraz produkcją nowopowstałych projektów na zamówienie 

polskich projektantów oraz firm meblowych.



REAL IZ ACJE

HERON LIVE HOTEL - SIENNA

Wyposażenie 5-gwiazdkowego Hotelu Heron 

położonego nad Jeziorem Rożnowskim. 

Na zamówienie hotelu dostarczyliśmy meble 

tapicerowane: sofy, fotele, łóżka, pufy  

oraz krzesła do sal restauracyjnych.



REAL IZ ACJE

HOTEL SZCZAWNICA PARK - SZCZAWNICA

Lobby 4-gwiazdkowego Hotelu Szczawnica Park 

wyposażyliśmy w meble tapicerowane tkaninami 

oraz wyjątkową skórą bydlęcą z włosem. Do hotelu 

dostarczyliśmy fotele Roma, Volans, Serpens  

oraz Uszatki. W lobby hotelu stanęły sofy indus  

oraz Chestrefield. 



REAL IZ ACJE

HOTEL KRYNICA - KRYNICA ZDRÓJ

Na zamówienie hotelu dostarczyliśmy: sofy, fotele, 

łóżka, wezgłowia, pufy, krzesła do sal restauracyj-

nych, a także stoliki z blatami pokrytymi betonem. 



REAL IZ ACJE

HOTEL HAMPTON BY HILTON - OŚWIĘCIM HOTEL META - SZCZYRK

Do hotelu Hampton by Hilton w Oświęcimiu  

dostarczyliśmy meble hotelowe: krzesła,  

hokery, fotele, sofy, wysokie loże barowe 

 oraz wykonane na wymiar  

okrągłe siedzisko z oparciem.

Apartamenty oraz pokoje w czterogwiazdkowym 

Hotelu Meta w Szczyrku wyposażyliśmy w łóżka 

hotelowe wraz z tapicerowanymi wezgłowiami, 

narzutami oraz poduszkami dekoracyjnymi. Naszej 

produkcji są także znajdujące się w hotelu pufy  

i krzesła.



REAL IZ ACJE

LOFT HOTEL - KRAKÓW

Do Hotelu Loft w Krakowie dostarczyliśmy   

tapicerowane fotele Serpens.

HOTEL RADISSON COLLECTION - WARSZAWA

Apartamenty oraz pokoje w pięciogwiazdkowym 

Hotelu Radisson Collection wyposażyliśmy  

w łóżka hotelowe, sofy i fotele.



REAL IZ ACJE

WILLA POPRAD - RYTRO

Na zamówienie hotelowo-restauracyjnego obiektu 

Willa Poprad w Rytrze dostarczyliśmy meble  

tapicerowane: sofy, fotele, pufy oraz krzesła  

do sali restauracyjnej oraz do sali balowej.



REAL IZ ACJE

HOTEL BATORY - SZCZAWNICA

Do Hotelu Batory w Szczawnicy dostarczyliśmy  

meble tapicerowane: łóżka hotelowe wraz z tapi-

cerowanymi wezgłowiami, poduszki dekoracyjne 

oraz pledy a także rozkładane sofy Ara,  

krzesła Melody, oraz fotele Uszatki. 

Hotelową restaurację wyposażyliśmy w krzesła 

Melody oraz loże. Swoje miejsce znalazły także 

fotele Uszatki.

HOTEL WOLIN - MIĘDZYZDROJE

Na zamówienie Hotelu Wolin w Międzyzdrojach 

dostarczyliśmy meble tapicerowane: łóżka wraz  

z wezgłowiami, rozkładane sofy oraz fotele.  

Meble wykonane zostały w białej tapicerce  

zabezpieczonej przed zaplamieniami  

oraz zabrudzeniami poprzez zastostowanie  

nanotechnologii.



REAL IZ ACJE

HOTEL LIMANOVA - LIMANOWA

Na zamówienie hotelu Limanova dostarczyliśmy 

meble tapicerowane: sofy, fotele, łóżka, pufy  

oraz krzesła do sal restauracyjnych.



REAL IZ ACJE

ANDAZ HOTEL - MONACHIUM

Na zamówienie nalażącego do sieci Hyatt  

hotelu Andaz w Monachium wykonaliśmy  

i dostarczyliśmy loże barowe.

RESTAURACJA “NA POLE” - KRAKÓW

Do restauracji „Na Pole” w Krakowie dostarczyli-

śmy krzesła Delphini i hokery Gemini.



REAL IZ ACJE

REATAURACJA „BIAŁA RÓŻA” - KRAKÓW

Do restauracji „Biała Róża” w Krakowie 

dostarczyliśmy krzesła Delphini tapicerowane 

odporną na zabrudzenia tkaniną obiciową. 

Krzesła zostały wykonane w różnych kolorach - 

przód i tył każdego krzesła ma inny kolor.

RESTAURACJA „PERŁA” - MSZANA DOLNA

Do restaiuracji „Perła” w Mszanie Dolnej  

dostarczyliśmy meble tapicerowane:  

krzesła Delphini, fotele Scutum, sofy Fornax  

oraz Indus z przeszyciami.



REAL IZ ACJE

KLUB “SCENA 54” - KATOWICERESTAURACJA “TOMASZ” - PARYŻ

Na zamówienie klubu Scena 54 w Katowicach 

wykonaliśmy tapicerowane sofy i fotele.

Do polskiej restauracji Tomasz w Paryżu dostar-

czyliśmy meble tapicerowane - fotele, sofy oraz 

pufy stanowiące wyposażanie tego miejsca.



REAL IZ ACJE

KLUB HANGAR - HERON LIVE HOTEL

Na zamówienie do klubu znajdującego się  

w 5-gwiazdkowym Hotelu Heron dostarczyliśmy 

loże barowe Indus, Lyra i Carina a także krzesła 

Gemini, stoły hokerowe Antlia i pufy Aquila.  



REAL IZ ACJE

KLUB LIMOSFERA - HOTEL LIMANOVA KLUB RYTRO RETRO - WILLA POPRAD

Prestiżowy klub muzyczno - eventowy Limosfera 

zlokalizowany w Hotelu Limanova w Limanowej. 

Na zamówienie klubu wykonaliśmy tapicerowane 

sofy, pufy, fotele, stołki barowe oraz stoliki.

Klub Rytro Retro w hotelowo - restauracyjnym 

obiekcie Willa Poprad w Rytrze. W klubie organi-

zowane imprezy okolicznościowe oraz spotkania 

biznesowe. Do klubu dostarczyliśmy sofy, fotele, 

krzesła oraz tapicerowane panele ścienne.



REAL IZ ACJE

KLUB U STONSÓW - HOTEL KRYNICA

Klub - restauracja „U Stonsów” zlokalizowany  

w 4-gwiazdkowzm Hotelu Krynica  

w Krynicy - Zdroju. Na zamówienie klubu  

wykonaliśmy tapicerowane sofy, pufy,  

poduszki, stołki barowe oraz stoliki.



REAL IZ ACJE

FIRMA WIŚNIOWSKI - WIELOGŁOWY

Do siedziby firmy Wiśniowski w Wielogłowach  

dostarczyliśmy tapicerowane sofy Lepus, które 

stanęły w lobby. Wyposażyliśmy również salę kon-

ferencyjną w obrotowe krzesła Mizar, w gabinecie 

stanęły fotele Celeste w czarnej tapicerce.

PRACOWNIA PROJEKTOWA - NOWY SĄCZ

Do pracowni projektowej w Nowym Sączu  

dostarczyliśmy meble tapicerowane: granatowy 

fotel Uszatek, różowa sofa Roma, krzesła Delphini 

w różnych kolorach, pufa Aquila. 



REAL IZ ACJE

APARTAMENT ZŁOTA 44 - WARSZAWA

Do luksusowych, prywatnych apartamentów  

w najwyższym i najbardziej prestiżowym budynku 

mieszkalnym w Polsce, przy ul. Złotej 44  

w Warszawie dostarczyliśmy meble  

tapicerowane: sofy, fotele, łóżka.



REAL IZ ACJE

DOM PRYWATNY - MAŁOPOLSKA

Meble tapicerowane: sofy, łóżka, fotele,  

krzesła, pufy - wykonane na zamówienie  

naszego klienta z Małopolski.



REAL IZ ACJE

MIESZKANIE PRYWATNE - MAŁOPOLSKA

Meble tapicerowane: sofy, fotele,  

krzesła, pufy - wykonane na zamówienie  

naszego klienta z Małopolski.

DOM PRYWATNY - MAŁOPOLSKA

Meble tapicerowane: sofy, łóżka, fotele,  

krzesła, pufy - wykonane na zamówienie  

naszego klienta z Małopolski.



REAL IZ ACJE

HOTEL SPA BUDOWLANI - SZCZAWNICAHOTEL SZCZAWNICA PARK - SZCZAWNICA

Do hotelu SPA Budowlani w Szczawnicy dostar-

czyliśmy meble tapicerowane, przeznaczone do 

SPA oraz pomieszczeń rekreacyjnych. Fotele oraz 

sofy Indus, pufy Aquila wykonane zostały w tkani-

nach przeznaczonych do takich właśnie obiektów. 

Strefę basenową i SPA w Hotelu Szczawnica Park 

wyposażyliśmy w luksusowe meble tapicerowane -  

sofy Morena w wersji wodoodpornej.




