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Zatrzymaj się. Usiądź. Przeciągnij się. Zdrzemnij się. 

Pozwól sobie wreszcie na chwilę relaksu.

Znajdź w swoim domu miejsce, by odetchnąć, 

pomyśleć i zregenerować siły.

Czujesz, że czas 
wypocząć?



Jesteś śpiochem? Krótkie drzemki w ciągu dnia to coś, co 
sprawia Ci największą przyjemność? Zadbaj o atmosferę 
w sypialni, by podczas głębokiego snu pozbyć się stresu  
i zregenerować siły. 

Najlepiej wyciszysz się w otoczeniu subtelnych kolorów, 
nastrojowych świateł i miękkich tkanin. Efekt przytulności 
pogłębią lamele na ścianie i urokliwy dekor z widoczną 
strukturą drewna.

W przytulnej sypialni
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Lustro okrągłe 
metalowe 40 cm >>

Poszewka dekoracyjna 
LAURA 45x45 cm >>

Krzesło LONI >>

1 Lampa wisząca LED 
złota CARLO 80 cm >>

Narzuta 200x220 cm >>

Lampa wisząca 
3-punktowa AURORA >>

Łóżko ze stelażem i pojemnikiem 
DORIAN 180x200 cm >>

Biurko EXETER >>

www.agatameble.pl

https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/tekstylia/koce-i-narzuty/narzuty/narzuta-200-220-cm-jasny-szary?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-wiszace/lampa-wiszaca-zlota-18?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/biurowe/biurka/biurko-exeter-czarne?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/krzesla/loni-krzeslo-dc-2085-welur-zielony-hlr57-czarny?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/lustra/lustro-9945?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/tekstylia/poszewki-i-poduszki-dekoracyjne/poszewki-dekoracyjne/poszewka-45-45-cm-szara-46?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-wiszace/aurora-3-lampa-wiszaca-zloty?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-wiszace/aurora-3-lampa-wiszaca-zloty?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/lozka-i-szafki-nocne/lozka-dwuosobowe/dorian-lozko-180x200-ze-stelazem-i-pojemnikiem-bez-materaca-dn14-180s-p-dab-april-czarny?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu


Wszystko, czym się otaczasz, wpływa na to, jak 
się czujesz. Chcesz się odprężyć? Rozsiądź się na 
miękkiej, aksamitnej w dotyku sofie. Masz gorszy 
dzień? Pozytywnie nastroją Cię kolorowe tkaniny, 
sztruksowa tapicerka i okrągłe fotele.  

Łapiesz drugi oddech tylko wśród luksusowych 
dodatków? Docenisz szlachetną skórę naturalną  
i wysokie, złote nóżki.

W zmysłowym salonie
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Sofa 3-osobowa LUDWIK >> Sofa skórzana FORMA >>

Narożnik sztruksowy, rozkładany NICE >>

www.agatameble.pl

wypoczynek

Sofa 3-osobowa, 
rozkładana GLORIA >>

Fotel okrągły 
PUERTO RICO >>

https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/narozniki/nice-naroznik-z-funkcja-lewy-tkanina-ontario2?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/sofy/gloria-sofa-3-os-z-funkcja-tkanina-poso27-kronos27?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/fotele-wypoczynkowe/puerto-rico-fotel-b-funkcji-tkanina-athene-silver-e060-athene-ice-e061?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/sofy/ludwik-sofa-3-os-b-funkcji-tkanina-element1-noga-miedziana-4?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/sofy/forma-sofa-3er-b-funkcji-skora-buenos-aires-olive-m6353-czarny?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu


Nie czekaj do urlopu, by złapać trochę słońca. 
Wypoczywaj w otoczeniu zieleni każdego 
dnia. Możesz na własnym tarasie urządzić 
letni kącik wypełniony roślinami w donicach, 
tkanym na płasko dywanem i przytulnym 
światłem latarenek.

Liczysz na chwilę relaksu? Zapomnij o troskach, 
bujając się w wiszącym fotelu.

Na tarasie
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Fotel wiszący 
WANDI >>

3

www.agatameble.plFotel ogrodowy WOTTA >>

Podstawka dekoracyjna, 
stolik drewniany 28,5 cm  >>

Wazon szklany 
z uchwytem 19,5 cm >>

Dywan na zewnątrz 
ROUND 120 cm >>

Komplet 
2 stolików >>

Osłonka 
na doniczkę 

23 cm >>

Latarenka 29,5 cm i 41,5 cm >>

Koc bawełniano-akrylowy 
w kratę 150x200 cm >>

https://www.agatameble.pl/meble/meble-ogrodowe/wandi-fotel-wiszacy-n-2012-tkanina-czarna-a13814-ratan-zolty-r-13-czarny-mat202?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/meble-ogrodowe/wotta-fotel-n-2013-tkanina-jasno-szara-a13806-ratan-czarny-r-12-czarny-mat202?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/wazon-19-5-cm?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dywany/z-krotkim-wlosiem/36319052-dywan-round-kolo-120cm?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/donice-oslonki-i-kwietniki/doniczka-na-nozkach-23-cm-krem?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/donice-oslonki-i-kwietniki/stolik-18-18-28-5cm-naturalny-czarny?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/tekstylia/koce-i-narzuty/koce/koc-bawelniano-akrylowy-150x200-cm?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/tekstylia/koce-i-narzuty/koce/koc-bawelniano-akrylowy-150x200-cm?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/lp-lista/14302?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/stoliki-i-lawy/firma-komplet-stolikow-nl11941-jesion-naturalny-czarny?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu


Beztroska zabawa z dziećmi? Z kolekcją MINIO to możliwe,  
bo zapewnia im miękkie lądowanie.

Maluchy są bezpieczne, nawet jeśli z sofy budują domek,  
a plac zabaw zmieniają w tor przeszkód. A Ty możesz  
spokojnie obserwować swoje pociechy, gdy z radością 
wymyślają kolejne zastosowanie dla mebli z pianki.

Podczas zabawy
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Sofa z pianki LEOSIA >>

Fotelik z pianki 
ELMO >> Poduszka ZAMI >>

Sofa z pianki 
rozkładana LOLEK >>

Plac zabaw z pianki GRAFI >>

4

https://www.agatameble.pl/meble-dla-dzieci/fotele/elmo-maly-fotelik-dzieciecy-velvet-manila07?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble-dla-dzieci/materace-do-zabawy-i-pufy/zami-mala-poduszka-dziecieca-velvet-manila07?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble-dla-dzieci/sofy/lolek-sofa-dziecieca-velvet-manila21
https://www.agatameble.pl/meble-dla-dzieci/sofy/leosia-sofa-dziecieca-velvet-manila07
https://www.agatameble.pl/meble-dla-dzieci/materace-do-zabawy-i-pufy/grafi-plac-zabaw-dzieciecy-velvet-manila16


… możesz być w dowolnym miejscu na świecie. 

Znajdź inspirację w swoich podróżniczych 

marzeniach i wyrusz we wnętrzarską wyprawę 

dookoła kuli ziemskiej.

Wyobraź sobie, że…



1

Tęsknisz za uspokajającym szumem 
fal i piaskiem pod stopami?
Wspomnienia nadmorskiego klimatu 
możesz odzwierciedlić, odpowiednio 
aranżując wnętrze.

Pomogą Ci w tym odcienie piasku, 
paleta błękitów i przybrudzona biel. 
Użyj wikliny, suszonych traw, 
dekoracji ze skorodowanego drewna 
oraz naturalnych tkanin. W połączeniu 
z odpowiednią kolorystyką pozwolą 
Ci powrócić myślami do domku przy 
plaży.

Z widokiem 
na Bałtyk
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1
Sofa 3-osobowa,  
rozkładana RICO >>

www.agatameble.pl

Figurka metalowa PTAK 
15 i 20 cm >>

Lampa LOTTA >>

Poszewka dekoracyjna 
45x45 cm >>

Komoda z 3 szufladami BOHOL >>

Kolekcja mebli BOHOL >>

Hocker TIVOLI >>

Lampa wisząca  
z kulistym kloszem 
BOLL>>

Zegar ścienny 
50 cm >>

Wazon szklany 
BUTELKA 24 cm >>

Wazon 28x50 cm >>

Obraz PAMPAS GRASS I 
53x73 cm >>

https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/sofy/sofa-rico-3-osobowa-rozkladana-4?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/wazon-24x8x8-cm?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/kolekcja-bohol-do-pokoju-dziennego?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/kolekcja-bohol-do-pokoju-dziennego?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/pufy/tivoli-hocker-tkanina-milton13-e04-orzech?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/zegary/zegar-7478?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-podlogowe/lampa-podlogowa-lotta-54301050
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-wiszace/lampa-wiszaca-boll?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/17-10031b-wazon-blekit-nocy-28-50?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/dekoracje-scienne/obrazy/15-41-201-am71-obraz-pampas-grass-i-50-70
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/tekstylia/poszewki-i-poduszki-dekoracyjne/poszewki-dekoracyjne/poszewka-45-45-cm-ciemna-niebieska?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/przechowywanie/komody/bohol-komoda-3d3s-bhlk231-m348?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/lp-lista/14304?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu


Jeśli chcesz przemycić do mieszkania klimat 
południa Europy, postaw na ciepłą paletę barw.

Pomarańczowy akcent w pomieszczeniu - niczym 
urlop w ciepłych krajach - dostarczy dawki 
pozytywnej energii.

Ze słoneczną kolorystyką doskonale współgrać 
będą złote dodatki, błyszczące w promieniach 
wpadającego przez okno światła. Drewno, juta 
i motywy roślinne staną się dopełnieniem takiej 
iście wakacyjnej aranżacji.

2

Pod słońcem Południa
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Lampa FREDERIK >>

Patera dekoracyjna 
LIŚĆ 21 cm >>

Wazon 
ceramiczny 
26 cm >>

Wazon ze szkła 
z recyklingu zielony 

18 cm >> 

Poszewka dekoracyjna 
ABSTRACT 45x45 cm >>

2

www.agatameble.pl

Fotel 
LONNO >>

Sofa 3-osobowa SAGITTA >>

Lustro okrągłe 
40 cm >>

Komplet stolików 
GARRY TRESET >>

Komoda SALVADOR >>

Świecznik 
25,5 cm >>

Wazon BUTELKA 
66,5 cm >>

https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/wazon-18-cm-zielony?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-szklane/wazon-18-cm-zielony?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-metalowe/wazon-66-5cm?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/swiece-swieczniki-i-latarenki/swieczniki/swiecznik-25-5-cm-zloty?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/stoliki-i-lawy/komplet-3-stolikow-garry-treset-jx-g02?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/fotele-wypoczynkowe/fotelik-lonno-b?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/przechowywanie/komody/komoda-2d3s-salvador-typ01?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/sofy/sagitta-sofa-3-os-b-funkcji-velutto-rust33-metal-czarny?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/lustra/lustro-9945?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-podlogowe/lampa-podlogowa-frederik-11424-60?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/patery-dekoracyjne/patera-dekoracyjna-25?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-ceramiczne/wazon-26-cm-zielony-2?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/lp-lista/14306?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu


Najlepiej odpoczywasz wtedy, gdy jesteś blisko natury? 
Marzysz o wiejskim domku z widokiem na łąkę?

Surowe, niewygładzone formy, drewno, botaniczne wzory na 
tkaninach oraz żywe i suszone rośliny – to elementy wystroju 
wnętrza, które doskonale będzie korespondować z sielskim 
krajobrazem.

Stonowana kolorystyka całości pozwoli Ci odpocząć równie 
efektywnie, jak w wiejskim otoczeniu.

Sielske z natury

3
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Lampa 
stołowa 
LEGEND BROWN >>

Sofa 4-osobowa, rozkładana EVORA >>

Fotel wypoczynkowy 
z funkcją relaks MANEA >>

Komoda 
ANTHONY >>

Poszewka dekoracyjna 
CLARO 45x45 cm >>

Wazon 
z suszoną 
trawą 
33 cm >>

3

www.agatameble.pl

Osłonka 
dekoracyjna 
18,5 cm >>

Obraz DEER 43x53 cm >>

Taca PLASTER DREWNA 
28 cm >>

Osłonka dekoracyjna 
23,5 cm >>

Ramka na zdjęcie 
10x10 cm

Wazon
29 cm >>

Świecznik 
17 cm >>

https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/donice-oslonki-i-kwietniki/oslonka-na-doniczke-68?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/dekoracje-scienne/obrazy/15-29-201-am77-obraz-deer-40-50?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-ceramiczne/wazon-4709?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/wazony-ceramiczne/wazon-4709?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/swiece-swieczniki-i-latarenki/swieczniki/swiecznik-17-cm-natural?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/fotele-wypoczynkowe/manea-fotel-z-funkcja-relaks-mb-r088-tkanina-hx180370a-2-szara-orzech?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/fotele-wypoczynkowe/manea-fotel-z-funkcja-relaks-mb-r088-tkanina-hx180370a-2-szara-orzech?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/przechowywanie/komody/anthony-komoda-2d3s-typiii-sosna-andersen-dab-wotan?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/przechowywanie/komody/anthony-komoda-2d3s-typiii-sosna-andersen-dab-wotan?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/oswietlenie/lampy-stolowe/845601236100-legend-lampa-stol?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/wyposazenie-jadalni/zastawa-sniadaniowa/dekoracja-plaster-drewna-28-28cm?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/sztuczne-kwiaty/dekoracja-wazon-z-suszona-trawa-33-cm?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/ramki-na-zdjecia/ramka-10-10-cm?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/donice-oslonki-i-kwietniki/oslonka-na-doniczke-40?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=odpoczywaj-z-agata
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/sofy/evora-sofa-4-os-z-funkcja-tkanina-lincoln86?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/tekstylia/poszewki-i-poduszki-dekoracyjne/poszewki-dekoracyjne/poszewka-45-45-cm-brudny-roz-6?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/tekstylia/poszewki-i-poduszki-dekoracyjne/poszewki-dekoracyjne/poszewka-45-45-cm-brudny-roz-6?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu


Fascynuje Cię Czarny Ląd, jego dzikość  
i odmienność? 

Przeniosą Cię tam zwierzęce motywy, trawy 
jakby wysuszone pod wpływem prażącego 
bezlitośnie słońca, ceramiczne naczynia  
w prymitywnych formach. 

Połącz czerń z paletą brązów i beży. 

Zainspiruj się bogactwem wzorów wido-
cznych na ludowych strojach afrykańskich 
plemion, by następnie na poduszkach  
i kocach przemycić je do salonu. Zyskasz 
fascynujący, egzotyczny efekt.

4

W dzikie rejony 
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Dekoracja ścienna 
z suszonych traw 38 cm >>Poszewka dekoracyjna >>

www.agatameble.pl

Obraz 
CANVAS ELEPHANT 
85x113 cm >>

Ława BLICE >>

Liść dekoracyjny 
58 cm >>

Dywan ETNIKY >>

Narożnik skórzany ecru FORMA >>

Figurka 
dekoracyjna 
ŻYRAFA 
25 cm >>

Wazon 
dekoracyjny 
37 cm >>

Misa drewniana 20 cm >> 

https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/dekoracje-scienne/dekoracje-pozostale/dekoracja-scienna-38-cm?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/sztuczne-kwiaty/dekoracja-lisc-58-cm?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/wazony/boho/wazon-dekoracyjny-37-cm-czarny?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/patery-dekoracyjne/misa-dekoracyjna-20cm?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/narozniki/forma-naroznik-b-funkcji-rec-2-5-skora-buenos-aires-ecru-m6356-czarny?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/search?query%5Bquerystring%5D=dywan+etniky?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/dekoracje-scienne/obrazy/canvas-obraz-85-113-elephant?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/dekoracje-scienne/obrazy/canvas-obraz-85-113-elephant?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/meble/stoly-stoliki-i-krzesla/stoliki-i-lawy/blice-lawa-qj-229-trunk-braz-czarny-mat?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/akcesoria-i-dekoracje/dekoracje/figurki-dekoracyjne/artykul-dekoracyjny-czarna-zyrafa?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.agatameble.pl/lp-lista/14308?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu


Moc inspiracj i  i  wygodne zakupy onl ine na
agatameble.pl 

Spodobał Ci się nasz produkt? Świetnie! Możesz kupić 
go online z dostawą do domu lub odebrać osobiście  
w salonie.

Podoba Ci się parę produktów z tej samej kategorii  
i nie możesz się zdecydować? Dodaj je do porównywarki  
i wybierz ten, który spełnia najwięcej Twoich oczekiwań.

W każdej chwili masz dostęp do statusu zamówienia. 
Możesz też sprawdzić historię zamówień w sklepie 
internetowym i w salonach oraz listę ulubionych 
produktów – wszystko z poziomu jednego miejsca, czyli 
Twojego konta.

Za zakupy zapłacisz jedną z wielu dogodnych form 
płatności: przelewem, kartą płatniczą, BLIKIEM, Apple 
Pay, przy odbiorze, w ratach, eKartą Podarunkową.  
A w przypadku niektórych zamówień płatność możesz 
podzielić na zaliczkę i dopłatę.

https://www.agatameble.pl?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu


Śledź nas na          i   

Szukasz więcej inspiracj i
i  pomysłów na aranżacje 
wnętrz? 

Zapraszamy do Salonów Agata 
i na agatameble.pl

https://www.agatameble.pl?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.facebook.com/salonyagata?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu
https://www.instagram.com/salonyagata?utm_source=katalog&utm_campaign=odpocznij-w-swoim-domu



