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„diaMent MeblarStwa 2022”  
– warto było czekać...

rApOrt: 
ekSPort Mebli do Francji

Zbigniew 
chmieLewski 
i jego pasja

wywiAd: 
MicHał batycki

o wpływie lockdownów  
na kondycję handlu meblami w Polsce, 

a także o koniunkturze i aktualnych 
problemach branży



„Diament Meblarstwa 2022”

Laureaci 16. edycji konkursu „Diament Meblarstwa”.

– warto było 
czekać...



To była najdłużej wyczekiwania gala 
„Diamentu Meblarstwa”, bowiem ze względu 
na obowiązujące obostrzenia nie mogliśmy się 
spotkać z laureatami w ubiegłym roku.  
6 grudnia 2021 r. uroczystość wręczenia 
pamiątkowych statuetek zakończyła 16. edycję 
konkursu. Tym razem gospodarzem gali był 
City Hall w Warszawie.

Opr. Marek Hryniewicki, fot. toMasz Markowski
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laureaci 
konkursu 
„diament 

Meblarstwa 
2022”:

W kategorii podstawa wnętrza:
• kolekcja płyty laminowanej i lami-

natów hpl mood stories comfort 
collection – zgłoszona przez firmę 
pfleiderer polska

W kategorii strefa dzienna – meble
• klasa premium: „borga” – zgłoszona 

przez firmę dig-Net lenart
• klasa standard: „mono” – zgłoszone 

przez firmę Fabryka mebli piaski 
henryk kaczorowski

W kategorii strefa komfortu – meble
• klasa premium: „dolce Vita” – zgło-

szone przez firmę meble marzenie
• klasa standard (ex aequo): 
• „challanger” – zgłoszony przez 

markę Noème / stella (grupa 
poldem)

• narożnik „zeus” – zgłoszony przez 
firmę stagra meble

W kategorii strefa komfortu  
– podstawa komfortu

• kolekcja „Aura italia” – zgłoszona 
przez firmę Fargotex

W kategorii strefa kuchenna – meble
• klasa premium: „industria” – zgło-

szona przez firmę halupczok
• klasa standard: system „moduł 

design” – zgłoszony przez Fabrykę 
mebli layman

W kategorii strefa kuchenna 
– wyposażenie kuchni

• klasa premium: zlewozmywak 
granitowy „magnetic” – zgłoszony 
przez firmę deante Antczak

• klasa standard: płyta Franke 
„cooktop mF” licowana w blacie 
38 – zgłoszona przez firmę center-
-mebel

W kategorii strefa przechowywania
• klasa premium: linia „maxima 

puro” – system wyposażenia mebli 
garderobianych – zgłoszona przez 
firmę rejs

• klasa standard: system organizacji 
artykułów gospodarczych „house 
master” – zgłoszony przez firmę 
rejs

W kategorii strefa jadalni – meble
• kolekcja mebli „print” – zgłoszona 

przez firmę hubertus design

W kategorii strefa łazienki – meble
• klasa premium (ex aequo):
• „look” – zgłoszony przez firmę 

elita
• „chic” – zgłoszony przez firmę 

krOFAm
• klasa standard: „mO” – zgłoszony 

przez markę defra

W kategorii strefa łazienki 
– wyposażenie łazienki

• klasa premium: kolekcja „ramsa” 
– zgłoszona przez markę Fjordd

W kategorii strefa snu – meble
• klasa premium: „cloud” – zgłoszo-

ny przez markę comforteo
• klasa standard: „switch it” – zgło-

szony przez firmę bovelli bedding 
/ marka Vicino

W kategorii strefa snu – podstawa snu
• klasa premium: „pro dynamic 

h4” – zgłoszony przez markę 
comforteo

• klasa standard: sembella materac 
„harmony” – zgłoszony przez 
firmę recticel / marka sembella

W kategorii strefa young  
– meble dziecięce i młodzieżowe 

• klasa premium: mebel wielofunk-
cyjny „duo” – zgłoszony przez 
firmę idźczak-meble

• klasa standard: „Nero” – zgłoszony 
przez firmę domel meble podłogi

W kategorii strefa pracy – home office
• klasa standard: „case loft black 

N#7” – zgłoszony przez firmę 
Abiks meble

W kategorii strefa pracy  
– podstawa pracy

• klasa premium: elektryczny stelaż 
biurka z inteligentnym systemem 
sterowania „Futuro” – zgłoszony 
przez firmę rejs

W kategorii strefa publiczna  
– meble

• klasa premium: sofa „elza” 
– zgłoszona przez firmę complet 
Furniture

W kategorii komponenty mebla
• klasa premium: kolekcja frontów 

„3d melafol” – zgłoszona przez 
firmę melaco

• klasa standard: płyty fornirowane 
„ecO” – zgłoszone przez firmę 
zadrożni

W kategorii powierzchnie meblowe
• klasa premium: dekor „kjerag” 

– zgłoszony przez firmę interprint 
polska

• klasa standard: dekor „shaniko” 
– zgłoszony przez firmę impress 
decor polska

W kategorii funkcje mebla
• recliner europia 2021 – zgłoszony 

przez firmę sigma bk

W kategorii młody design
• „na balkon!” – zestaw mebli 

i akcesoriów na balkony miejskie 
– zaprojektowany przez Agnieszkę 
cieszanowską i helenę wierzbow-
ską

Nagrody specjalne:
• Nagroda specjalna partnera tech-

nologicznego konkursu „diament 
meblarstwa 2022” – firmy iFs 
przypadła firmie meble wójcik

• Nagroda specjalna partnera gali 
konkursu „diament meblarstwa 
2022” – firmy euler hermes przy-
padła firmom: center-mebel i meble 
marzenie
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 ↓ ewelina słaby 
(Fargotex). 
w kategorii 
strefa komfortu 
– podstawa 
komfortu zwyciężyła 
kolekcja „Aura italia”.

 ↓ izabela rzeczycka 
(Fabryka mebli layman) 
z „diamentem meblarstwa 
2022” za system „moduł 
design”, który triumfował 
w kategorii strefa kuchenna 
– meble w klasie klasa 
standard.

 ↑ Od lewej: katarzyna łogwinienko 
i magdalena paszkowska. w kategorii 
strefa kuchenna – wyposażenie kuchni 
w klasie premium największe uznanie 
jury zyskał zlewozmywak granitowy 
„magnetic” zgłoszony przez firmę 
deante Antczak.

 ← grzegorz kurak z firmy 
center-mebel. w kategorii 
strefa kuchenna – wyposażenie 
kuchni w klasie standard 
najlepsza okazała się płyta 
Franke „cooktop mF” licowana 
w blacie 38.

 → katarzyna 
woźniak z firmy 
halupczok 
odbiera 
z rąk marka 
hryniewickiego 
– redaktora 
naczelnego 
„bizNes.meble.pl”  
nagrodę 
za kuchnię 
„industria”, 
laureata 
w kategorii 
strefa kuchenna 
– meble w klasie 
premium.

 → joanna posadzy ze statuetką 
„diament meblarstwa 2022” 
za linię „maxima puro” 
– system wyposażenia mebli 
garderobianych zgłoszoną przez 
firmę rejs. produkt zwyciężył 
w kategorii strefa przechowywania 
w klasie premium.
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Diamenty mniej 
oficjalnie

gala „Diamentu Meblarstwa” to nie tylko 
część oficjalna. Wiele dzieje się także 
poza przysłowiowymi kulisami. 6 grudnia, 
podczas uroczystości wręczenia statuetek 
w 16. edycji konkursu, potwierdziło się, 
że to, czego nam najbardziej brakowało 
w czasach pandemicznych obostrzeń, to 
właśnie bezpośrednie kontakty.

Serdeczne powitanie  
po dwóch latach:  
Ula Ditrych  
(„BIZNES.meble.pl”) 
i rafał Lemieszko 
(Impress Decor Polska).

Od lewej: Agnieszka Chmielewska (Complet 
Furniture), Violeta Pietrasik (Interprint Polska) i Jakub 
Wołodko (Pfleiderer Polska).

Przyjacielskie, wręcz rodzinne 
relacje to coś, co wyróżnia branżę 
meblarską.

Katarzyna Woźniak z firmy 
Halupczok i Kamil Lenart 
z firmy Dig-Net Lenart.

Od lewej: Adam 
Bator i Kamil Zabłocki, 
przedstawiciele marki 
WOODExPErT, Partnera 
Gali Konkursu „Diament 
Meblarstwa 2022”  
oraz Diana Nachiło  
(„BIZNES.meble.pl”).

Jeden Diament 
– dwóch 
chętnych. Od 
lewej: Emil 
Czumałowski 
i Marcin Jendryca 
(Fabryka Mebli 
Piaski Henryk 
Kaczorowski).
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