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Ostroszowicka Fabryka Mebli to coś więcej niż tylko rozłożone stoły 
kreślarskie, przestronne hale produkcyjne czy nowoczesny park 
maszynowy. To przede wszystkim suma sprawdzonych doświadczeń 
gromadzonych, pielęgnowanych i dojrzewających w naszym zakładzie 
przez lata. Inspiracje czerpiemy z natury, rozwiązania odnajdujemy 
w technologii i innowacjach. To wszystko sprawia, że OFM ma własne 
niepowtarzalne know-how, które przychodzi wraz z upływem lat i naby-
wanym doświadczeniem. Zakosztowaliśmy w przyjemnym uczuciu 
szczęścia, którym dzielimy się z naszymi klientami.

OSTROSZOWICKA FABRYKA MEBLI

Piękno mebli, które tworzymy, bywa klasyczne, nowoczesne, eklektyczne, 
drewniane, lakierowane, fornirowane – po prostu takie, jak lubisz. Nasza 
w tym głowa, żeby cieszyło Cię przez lata. Twoja kuchnia może być po 
prostu kuchnią, ale jeśli zechcesz, nabierze restauracyjnego blichtru lub 
przywita Cię w kawiarnianym stylu.

Nie uznajemy drogi na skróty. Nasze meble są inteligentną propozycją 
stworzoną po to, by ich użytkowanie było przyjemnością i sensownie 
porządkowało Twój czas. Zadbamy o każdy szczegół. Wiemy, jak sprawić, 
by drzwi szafek domykały się z wdziękiem i bezszelestnie, by to, czego 
potrzebujesz, było w zasięgu ręki. Oddajemy w Twoje ręce kompleksowe 
rozwiązania zaprojektowane z myślą o Tobie.

FILOZOFIA



SYNERGY

SMILE

MINI

COOL

LOFT

INVISIBLE

GREAT

GOOD STYLE

FAMILY TIME

START UP
Jesteśmy z Tobą od początku

SINGIEL
Twoje najlepsze – żyj, jak lubisz

FAMILY
Troska, miłość, przywiązanie – rodzina w kuchni



START UP 
SYNERGY
Jesteśmy z Tobą od początku



M06/K

START UP 
SYNERGY
Jesteśmy z Tobą od początku

biały biała wanilia kość słoniowa biała orchidea

jasny szary średni szary grafit szara zieleńantyracyt

Delikatny frez na froncie w połączeniu z odcien-
iami szarości to idealne połączenie dwóch stylów: 
klasycznego i nowoczesnego. Chłodna szarość 
doskonale przyciąga ciepły kolor dębowego blatu. 
Kuchnia została tak zaprojektowana, aby z jadalnią 
stworzyć spójną całość, łącząc gotowanie ze 
wspólnym spędzaniem czasu.

REKOMENDOWANE KOLORY (mat)

FRONT Z PŁYTY MDF



START UP 
SMILE
Jesteśmy z Tobą od początku



M05/MO

biały biała wanilia kość słoniowa biała orchidea jasny szary

START UP 
SMILE
Jesteśmy z Tobą od początku

W tej propozycji mniej znaczy więcej. Kuchnia za-
planowana w minimalistycznej bieli rozświetlającej 
wnętrze w zestawieniu z ciepłym brązem bla-
tu daje poczucie przytulnego, zadbanego  
i przemyślanego wnętrza. Ta aranżacja to przede 
wszystkim oszczędność miejsca oraz wygodne 
przechowywanie żywności i sprzętów kuchennych. 
Całość dopełnia funkcjonalne zestawienie siedziska 
oraz stołu, które zapewniają domownikom wy-
godne miejsce do delektowania się posiłkami. 
Wykończenie oryginalnymi frontami intryguje  
i nadaje pomieszczeniu niebanalnego stylu.

REKOMENDOWANE KOLORY (mat)

FRONT Z PŁYTY MDF



START UP 
MINI
Jesteśmy z Tobą od początku



dąb błotny
ciemny

dąb błotny dąb ciemny

dąb skalny sosna 
kremowa

sosna biała

START UP 
MINI
Jesteśmy z Tobą od początku

L01/T

Kuchnia zaprojektowana z myślą o niewielkiej powi-
erzchni zabudowy, wymagająca przemyślanego 
zaplanowania przestrzeni. Centralnie usytuowaną 
wyspę kuchenną cechuje funkcjonalny podział bla-
tu na strefę gotowania i konsumpcji. Całość zabu-
dowy dopełnia duży blat roboczy oraz wygodny 
układ szafek i półek. Nowoczesne wzornictwo  
w połączeniu ze strukturą drewna na frontach 
tworzy efekt przestronności i pomysłowości.

REKOMENDOWANE DEKORY

FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ



SINGIEL 
COOL
Twoje najlepsze – żyj, jak lubisz



jasny szary średni szary grafitantyracyt czarny

biały żółty pomarańczowy turkus zielony

M02/J

SINGIEL 
COOL
Twoje najlepsze – żyj, jak lubisz

Oto wnętrze, które tętni życiem. Niecodzienne 
połączenie nowoczesnych barw: surowej bieli i in-
tensywnej zieleni napotykających melanż szarości. 
Podkreślone mocną czernią i naturalnym be-
tonem dodają kolekcji oryginalności. To wnętrze  
z charakterem, tworzące wymarzoną przestrzeń 
do spotkań z przyjaciółmi w luźnej, kawiarniano-
muzycznej atmosferze.

REKOMENDOWANE KOLORY

FRONT Z PŁYTY MDF



SINGIEL 
LOFT
Twoje najlepsze – żyj, jak lubisz



dąb
bielony prosty

dąb
kwiciasty

SINGIEL 
LOFT
Twoje najlepsze – żyj, jak lubisz

biały biała wanilia

biała orchidea grafit czarny

kość słoniowa

jasny szaryorzech 
amerykański

dąb
prosty

teak

M01/MEF01/L

Dopasowana do Waszego rytmu życia aranżacja 
ujmująca prostotą i nowoczesnością formy. 
Powierzchnię frontów tworzy naturalny dąb i pełna 
połysku biel. Kuchnia została przystosowana do 
zabudowy w otwartej przestrzeni, ma wydzieloną 
strefę przechowywania, przygotowywania 
posiłków, bar oraz jadalnię. Oto wnętrze, w którym 
aż miło się spotykać. Nie tylko przy kawie.

REKOMENDOWANE FORNIRY REKOMENDOWANE KOLORY

FRONT W FORNIRZE DĘBOWYM FRONT Z PŁYTY MDF



SINGIEL 
INVISIBLE
Twoje najlepsze – żyj, jak lubisz



M01/MEL01/T

Kuchnia wtopiona w salon. Dyskretna, wręcz nie-
widoczna, utrzymana w prostej linii, zapewniająca 
idealną harmonię wnętrza.  

REKOMENDOWANE DEKORY

FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ FRONT Z PŁYTY MDF

SINGIEL 
INVISIBLE
Twoje najlepsze – żyj, jak lubisz

biała orchideakość słoniowabiały

średni szary czarnygrafitjasny szary

dąb 
truflowy

dąb 
skalny

dab
błotny

dąb 
złoty

dąb 
szary

dąb 
tabaco

REKOMENDOWANE KOLORY



FAMILY
GREAT
Troska, miłość, przywiązanie – rodzina w kuchni



brąz ciemny brąz grafitowy brąz jasny popiel średni popiel

FAMILY
GREAT
Troska, miłość, przywiązanie – rodzina w kuchni

D01/K

REKOMENDOWANE WYBARWIENIA

FRONT DREWNIANY

Klasyka i elegancja w naszej kolekcji. Drewnia-
ny front utrzymano w minimalistycznej formie. 
Centralnie usytuowana powierzchnia robocza  
z płytą indukcyjną eksponuje rolę wyspy. No- 
woczesna i funkcjonalna propozycja dla śmiałego 
odzwierciedlenia Waszych potrzeb. Ubrana w kla-
syczny kolor ciemnego brązu z dodatkiem grafitu  
i przełamana charakterystycznymi dla tego stylu 
białymi blatami.



FAMILY
GOOD STYLE
Troska, miłość, przywiązanie – rodzina w kuchni



jasny popiel średni popielbrąz ciemny brąz

FAMILY
GOOD STYLE
Troska, miłość, przywiązanie – rodzina w kuchni

D04/M

REKOMENDOWANE WYBARWIENIA I KOLORY

FRONT DREWNIANY

Meble kuchenne utrzymane w angielskiej stylistyce 
z drewnianymi frontami w ponadczasowej bieli, 
których dopełnieniem jest czarny granitowy 
blat. Całość zabudowy kuchennej tworzy spójny 
układ szafek, szuflad i półek. Wyspa kuchenna  
z podwyższonym blatem subtelnie oddziela część 
kuchenną od jadalni, otwierając ją na pozostałe 
pomieszczenia.

biały
mat

biała wanilia 
mat

biała orchidea
mat

kość słoniowa
mat



FAMILY
FAMILY TIME
Troska, miłość, przywiązanie – rodzina w kuchni



biały biała wanilia kość słoniowa

biała orchidea jasny szary szara zieleń cappuccino

FAMILY
FAMILY TIME
Troska, miłość, przywiązanie – rodzina w kuchni

M07/A

REKOMENDOWANE KOLORY (mat)

FRONT Z PŁYTY MDF

Wiemy, że w kuchni spędzacie najwięcej czasu. 
Dlatego chcemy, by każdy członek Waszej ro- 
dziny czuł się tu przytulnie i komfortowo. Dla Was 
stworzyliśmy Time – kolekcję mebli kuchennych,  
w otoczeniu których poczujecie się naprawdę do-
brze. Specjalnie zaakcentowana strefa dla dzieci 
oraz bar kawowy dla przyjaciół tworzą miejsce,  
w którym gotowanie stanie się przyjemnością, 
a ono samo – częścią rodzinnych wspomnień. 
Ponadczasowe fronty utrzymane w głębokiej bar-
wie szarej zieleni w zestawieniu z kolorem trwałego 
dębowego blatu pozwoliły stworzyć strefę 
przyjazną dla każdego domownika. Projektowaliśmy 
tę kuchnię z myślą o Waszej rodzinie, wspólnych 
obiadach i potrzebie bliskości, mając na uwadze 
funkcjonalność i estetykę. Dom to bowiem strefa 
uśmiechu, którego sercem jest kuchnia.



NOTATNIK
Zaprojektuj idealną kuchnię
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OSTROSZOWICKA FABRYKA MEBLI

OSTROSZOWICKA FABRYKA MEBLI
UL. JODŁOWNICKA 4
58-262 OSTROSZOWICE
POLAND
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