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Gotowe szafy, które możemy nabyć w salonach meblowych to łatwy i szybki 
sposób na zapewnienie sobie miejsca na nasze ubrania. Niestety jak to 
bywa po wstawieniu gotowego mebla, zostają zazwyczaj puste miejsca u 
góry czy z boku, które zwykle trudno czymś zagospodarować. Jednym to nie 
przeszkadza - uważają, że mebel "oddycha", dla innych jest marnowaniem 
przestrzeni i estetycznym niedociągnięciem.

Szafy na wymiar to meble idealnie dopasowane nie tylko do powierzchni, 
jaką dysponujemy, ale i do typu wnętrza. Dzięki nim możemy 
zagospodarować każdą, nawet najbardziej  trudną przestrzeń , jak skosy na 
poddaszu, niewykorzystaną wnękę w pokoju,  albo zabudować całą ścianę 
tworząc naprawdę funkcjonalny i piękny mebel. 

Jeszcze do niedawna szafy pod zabudowę umieszczaliśmy w przedpokoju 
lub sypialni. Obecnie coraz czyściej znajdziemy ją w salonie, gdzie często 
kryje miejsce do pracy lub w kuchni, gdzie przejmuje funkcję spiżarni.

Dzięki szerokiej gamie dostępnych materiałów (płyta meblowa, kolorowe 
szkło, lusto, grafika na szkle lub płycie, różnego rodzaju laminaty) sami 
określamy  kolorystykę i charakter szafy.  Możemy idealnie dopasować 
mebel do wystroju i charakteru wnętrza, aby stał się nie tylko pojemnym 
meblem do przechowywania, ale aby cieszył nasze oko.

Ogromnie ważna jest również możliwość "spersonalizowania" szafy -  
swobodnego komponowania wnętrza według własnych potrzeb                   
i oczekiwań. Nie musimy brać gotowego rozwiązania, które może nam po 
prostu nie odpowiadać. Przy szafach na wymiar sami decydujemy co jest dla 
nas najlepsze.

Aby szafa w pełni spełniała przeznaczoną jej funkcję, musi być dokładnie 
„zaprogramowana”. Inaczej planujemy szafę do sypialni z mnóstwem półek, 
szuflad i drążków,        a inaczej szafę do przedpokoju, gdzie potrzeba  
głównie wieszaków  na płaszcze i kurtki. Pokój dziecięcy, to królestwo półek 
i szuflad na ubranka, zabawki, dziecięce skarby. Szafa gospodarcza, czy 
szafa pełniąca rolę spiżarni, to przede wszystkim rzędy półek do 
przechowywania wszystkich rzeczy niezbędnych w gospodarstwie 
domowym. 

SZAFY 
GARDEROBY

SZAFY  POD  ZABUDOWĘ 

Z  DRZWIAMI  PRZESUWNYMI

SZAFY  POD  ZABUDOWĘ 
Z  DRZWIAMI  PRZESUWNYMI



SZAFY 
GARDEROBY

SZAFY  POD  ZABUDOWĘ 
Z  DRZWIAMI  PRZESUWNYMI



GRUNT TO DOBRE WEJŚCIE
Wchodzisz - jest pięknie. I oto chodzi. Przedpokój to wizytówka domu.  Żadnych butów pod 
nogami, żadnych wieszaków z kurtkami, nic - wystarczy porządna szafa.



REWOLUCJA W KUCHNI
Szafa w kuchni - nowe wydanie spiżarni. Pomieści wszystkie mniej 
lub bardziej potrzebne rzeczy: miski, miseczki, świąteczny serwis, 
przetwory na zimę, zapas cukru. Znakomicie sprawdzi się również 
jako podręczny schowek na środki czystości, szczotkę do zamiatania 
lub  odkurzacz.  



SZAFA "NA SALONACH"?
Dlaczego nie, jeśli tylko wygląda pięknie. Sprawdzi się w 
małych mieszkaniach, gdzie pomieści wszystko co ma być 
ukryte, a ogromne lustra powiększą optycznie wnętrze.
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Drzwi przesuwne sprawdzą się jako 
element łączący lub dzielący dwa 
pomieszczen ia .  Sprawdzą  s ię  
znakomicie w sytuacji, gdy chcemy 
wydzieli czasowo przestrzeń (np. na 
noc lub do pracy), zwłaszcza że nic nam 
nie przeszkadza na podłodze, gdyż cały 
system  jest podwieszany (nie wymaga 
dolnych torów jezdnych). 

ZA ZAMKNIĘTYMI 
DRZWIAMI
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Porządek w pokoju nastolatka? To niemal niewykonalne - no chyba, że można 
wrzucić wszystko do szafy i zamknąć drzwi. 

STREFA  ZAMKNIĘTA



Niniejsza gazetka nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu 
cywilnego. Firma zastrzega sobie prawo do zmian we 
wzornictwie i kolorystyce prezentowanych mebli, nie 
zmieniając ich ogólnego charakteru. Ze względu na druk, 
kolorystyka mebli prezentowanych w gazetce może odbiegać 
od rzeczywistych kolorów.

FABRYKA MEBLI RAWA Sp. z o.o. 
ul. Księże Domki 41 
96-200 Rawa Mazowiecka

przedstawiciel@rawafm.pl    www.rawafm.pl

Zapraszamy do współpracy salony meblowe, 
studia kuchni, projektantów wnętrz, producentów 
mebli, deweloperów. 

Posiadamy w pełni zautomatyzowaną linię 
lakierniczą i specjalistyczny park maszynowy 
oparty na obrabiarkach CNC. 

Specjal izujemy się w produkcji frontów 
lakierowanych i fornirowanych, mebli kuchennych, 
szaf, mebli łazienkowych, garderób. 
Nasze produkty wysyłane są między innymi do: 
Niemiec, Francji, Anglii, Szwecji, Norwegii, 
Maroka, Rosji, Rumunii, a nawet do RPA.  


