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centrum 
urządzania

W SAMYM SERCU LUBLINA ZNAJDZIESZ GALERIĘ GALA  
Z MEBLOWYMI I ŁAZIENKOWYMI SALONAMI. TO NAJLEPSZA OFERTA  

W MIEŚCIE, TUTAJ ZAWSZE BĘDZIESZ NA CZASIE! 

showroom·galeria gala

TEKST: OLGA STRUŻYNA

GALERIA GALA
Lublin, ul. Fabryczna 2,  

tel. 81 44 50 500, www.gala.com.pl

GŁÓWNE MARKI:
VOX, Ludwik Styl, DDD Dobre dla Domu, Meblik, 
Eurofirany, Manufactura Tworzenie Przestrzeni, 
OldFashion Design, Mezzo, Andbud Salon Łazienek 

Z PALETY 
PANTONE’A  
Na zdjęciu: zielona 
komoda, 3800 zł, 
stolik dębowy, 1500 zł, 
fotel uszak granatowy, 
1250 zł, kaktusy 
ozdobne, Belldeco, 
56 zł / OldFashion 
Design, www.ofdesign.
com.pl, fotel „ALEX”, 
SITS, proj. E. i M. 
Nasstrom, kaktus, SIA. 
www.mezzo.pl

DYWAN „MONSTERA 
LEAF”, do prania w pralce, 
LORENA CANALS, 
www.mezzo.pl

TAPETA „NAUTILUS” 
z kolekcji „Whimsical” 
COLE & SON, 
www.mezzo.pl

SOFA „EMI”, proj. Magda 
Jasnyk, MONKEY 
MACHINE, www mezzo.pl

ność z pasji do projektowania i odnawiania 
mebli. Meble znalezione w różnych zapo-
mnianych miejscach są oczyszczane, polero-
wane i malowane w unikatowy sposób, 
a tym samym dostają drugie życie. Z kolei 
dla zainteresowanych ofertą łazienkową sa-
lon Andbud przygotował bogatą ekspozycję 
hiszpańskich i włoskich płytek ceramicz-
nych. Jeśli jednak wolisz skorzystać przede 
wszystkim z pomocy projektanta wnętrz, 
warto odwiedzić salon Manufactura Two-
rzenie Przestrzeni. 

g aleria Gala to ponad pięćdziesiąt 
nietypowych miejsc z wyposa-
żeniem wnętrz. Jednym z nich 
jest Mezzo, które powstało 

w 2003 r. Kupisz tu dobrze zaprojektowane 
przedmioty, głównie polskich marek – meb-
le, oświetlenie, dekoracje ścian, a nawet meb-
le biurowe. Oferta jest co chwilę aktualizo-
wana. W Mezzo projektują również wnętrza 
w pełnym zakresie: od doradztwa po kom-
pletny projekt. Drugim miejscem jest salon 
OldFashion Design, który rozpoczął działal-

STOLIKI „CUBE”, 
BLOOMINGVILLE, 
www.mezzo.pl

FOTEL „MANTA”, proj. 
Piotr Kuchciński, NOTI, 

www.mezzo.pl
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ANDBUD  
SALON ŁAZIENEK Na 460 m2 
znajduje się bogata ekspozycja baterii, 
ceramiki łazienkowej, kabin i wanien,  
a także grzejników dekoracyjnych. 
Oferujemy pomoc w projektowaniu 
i aranżacji łazienki. 
Na zdjęciu: umywalka „Dune Kayan Oro”, 
płytka złota „Dune Grace”, 
www.and-bud.com.pl

DOMINIK A 
BŁAZIAK  
projektant z firmy 
Manufactura 
Tworzenie Przestrzeni / 
Galeria Gala

Dlaczego w galerii 
są głównie marki związane 
z aranżacją wnętrz?
Galeria Gala to miejsce 
skierowane do osób, które 
urządzają dom lub 
mieszkanie. Miejsce dla tych, 
którzy szukają inspiracji  
lub chcą skorzystać ze 
współpracy z projektantami. 
Jak przebiega taka 
współpraca? Najpierw 
przygotowujemy projekt, 
kierując się wygodą 
i oczekiwaniami inwestora, 
ale zwracamy też uwagę 
na bryłę budynku 
i ograniczenia w projekcie. 
Tworzymy spójną koncepcję 
i zaczynamy poszukiwania 
kolejnych elementów 
wyposażenia.
Co wyróżnia galerię Gala 
spośród innych galerii 

i salonów? Wygoda  
– w jednym miejscu możemy 
kupić wszystko, co jest 
potrzebne do urządzenia  
i udekorowania domu. 
Znajdziemy tu duży wybór 
produktów, które można 
obejrzeć w salonach  
o dużej powierzchni. W jednym 
miejscu mieszczą się: kilka biur 
projektowych, zadaszony 
parking, bistro, kawiarnia oraz 
centrum zabaw dla dzieci.
Czy w asortymencie 
przeważają marki krajowe, 
czy zagraniczne? Wszystkie 
firmy współpracują z wieloma 
producentami krajowymi  
i zagranicznymi, np. włoskimi, 
hiszpańskimi, niemieckimi  
i czeskimi. Jednak najbardziej 
lubimy polskie produkty i cały 
czas szukamy nowych 
kontaktów. 

historia marki

Galeria Gala istnieje  
od ponad 25 lat, a od 10 jest 
nowoczesnym branżowym 
centrum handlowym 
oferującym bogaty wybór 
artykułów wyposażenia wnętrz 
oraz specjalistyczne usługi 
z zakresu projektowania 
wnętrz. Trzech lubelskich 
przedsiębiorców postawiło 
sobie cel – stworzenie miejsca 
przyjaznego, posiadającego 
charakter, gdzie wystawców 
i klientów łączą relacje 
partnerskie. Na ponad  
33 500 m2 podzielonych  
na pięć kondygnacji 
znajdziemy ponad 90 firm,  
w tym 42 salony z meblami  
i dekoracjami, pięć salonów  
z łazienkami oraz osiem 
salonów z oknami i podłogami. 
W galerii są popularne marki 
VOX, Ludwik Styl, DDD Dobre 
dla Domu, Meblik, Eurofirany 
oraz showroomy takie jak 
Mezzo czy OldFashion Design.

Manufactura Tworzenie Przestrzeni: – Projektujemy od 10 lat wnętrza 
mieszkalne, apartamenty i domy. Wykonujemy również projekty obiektów 
oraz lokali usługowych. Zajmujemy się przygotowaniem domów i mieszkań 
do sprzedaży i na wynajem. Pracujemy na terenie Lublina i Warszawy. 
www.manufactura.pl
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polecam

LAMPA, ART-POL, 
320 zł, www.

ofdesign.com.pl

LUSTRO 
„SŁOŃCE”, ART- 
-POL, 550 zł, www.
ofdesign.com.pl

FOTEL „USZAK 
ZIELONY”, 1250 zł, 
OldFashion Design

UMYWALKA „DUNE 
FUTURE GOLD”, 
40x40 cm, 
www.and-bud.com.pl

SOFA „LUDWIK GRANATOWA”, 
3600 zł, OldFashion Design

BATERIA „MIMI 
GOLD”, proj. Gessi 
Style Studio, GESSI, 
www.and-bud.com.pl


